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1. Úvod 

Demokratický deficit je v nejširším pojetí koncept, který označuje nedostatečnou míru 

demokracie jak v nedemokratických státech, tak i v jiných uskupeních. Nejčastěji jej lze 

zaznamenat v různých druzích médií v kontextu s Evropskou unií. 

Demokratický deficit není v Evropské unii zcela novým jevem. Vedou se o něm debaty 

již od konce sedmdesátých let minulého století. Zkoumání demokratického deficitu však 

započalo zhruba o dekádu později v souvislosti s opatřeními, které zaváděl Jednotný evropský 

akt, respektive Smlouva o Evropské unii. Tyto první rozsáhlé revize primárního práva 

Evropského společenství rozšířily pole jeho působnosti a přenesly na něj významnou míru 

pravomocí, které byly do té doby výhradně v kompetencích členských států. S každou další 

revizí primárního práva význam demokratického deficitu vzrůstal. 

V současné době málokdo pochybuje o naléhavé potřebě řešení demokratického deficitu 

Evropské unie. Nutno poznamenat, že autoři hlouběji zkoumající demokratický deficit 

v souvislosti s Evropskou unií, vystupují s různými úsudky o jeho existenci, nutnosti a 

způsobu jeho možného odstraňování. 

Z tohoto důvodu nelze obsah této práce soustředit pouze na možnosti odstranění 

demokratického deficitu Evropské unie, ale v prvé řadě je nutno pokusit se nalézt odpovědi na 

otázky, co tento pojem znamená a zda je jeho označení v kontextu s Evropskou unií 

relevantní. Jestliže se podaří nalézt tyto odpovědi, teprve poté budou moci být formulovány 

návrhy na jeho oslabení či úplné odstranění.  

Cílem této práce je objasnit koncept demokratického deficitu a posoudit možnosti jeho 

oslabení či úplného odstranění. K uskutečnění cíle práce byla formulována hypotéza, která 

předpokládá, že v Evropské unii existuje demokratický deficit. 

Podkladem pro vypracování této práce bude velké množství cizojazyčných knižních 

publikací, které se problematikou demokratického deficitu Evropské unie zabývají. Čeští 

autoři tomuto tématu nevěnují, až na výjimky, výraznější pozornost.  

Tematicky bude práce rozdělená do tří kapitol. První kapitola je věnována exkurzi do 

teorií demokracie a legitimity, jejichž pochopení je nezbytné pro vymezení pojmu 

demokratického deficitu. V kapitole druhé, bude autor hledat příčiny demokratického deficitu 

Evropské unie a bude porovnávat argumenty autorů, které hovoří pro jeho přítomnost či 

absenci. V poslední kapitole bude autor analyzovat současné postavení národních parlamentů 
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a Evropského parlamentu v Evropské unii, potenciál nového nástroje přímé demokracie ve 

formě Evropské občanské iniciativy a navrhne možnou reformu voleb do Evropského 

parlamentu. Na závěr této kapitoly budou nastíněny možnosti pro úplné odstranění 

demokratického deficitu Evropské unie. V této práci budou využity metody analýzy, 

deskripce, dedukce a komparace. 
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2. Demokracie jako základní hodnota svobodné společnosti 

V současnosti se pojem demokracie stal nadmíru používaným. Dávný vývoj demokracie a 

zvyk nazývat jejím jménem vše, co se alespoň mírně demokracii blíží, nepřímo způsobil 

vágnost tohoto pojmu. Demokracie se tak stala lehce zneužitelným a prázdným termínem. 

Americký profesor politologie Dahl (1995, s. 285) tvrdí, že současnou tendencí „ je téměř 

univerzální úsilí vládců konce 20. století, včetně vládců v nedemokratických režimech, využít 

myšlenku vlády lidu k zajištění zákonitosti své vlády.“  

Demokracii lze bez pochyb zařadit mezi ta slova, s nimiž chce být každý spojován. 

Demokracie vyhrála historický souboj s dalšími alternativními formami vlády. Téměř každý 

člověk je dnes samozvaným demokratem. Prakticky všechny politické režimy napříč světem 

se sami označují za demokratické.  

Odpovědi na otázku co vyjadřuje pojem demokracie, jak ji lze definovat, jaký byl její 

vývoj a v jaké formě se v současnosti vyskytuje, budou hledat následující podkapitoly. 

2.1 Definice pojmu demokracie 

Pro pochopení následujícího textu je nezbytné poskytnout základní etymologické 

vysvětlení pojmu demokracie. Struktura tohoto slova vznikla spojením řeckých slov démos 

(lid) a kratein (vládnout). Výsledkem spojení těchto dvou antických slov je sousloví, jež 

představuje široké pojetí, které ve své podstatě vyjadřuje vládu lidu.  

Zrod koncepce demokracie je datován od pátého století před naším letopočtem. Až do 19. 

století fungovala převážně jako politický pojem. Demokracie byla synonymem pro politickou 

demokracii. Moderní pojetí pojednává o demokracii jak v subpolitickém1, tak v nepolitickém 

smyslu. Ačkoliv se téměř vždy jedná o legitimní formy demokracie, tak se ve velké míře 

podílejí na nejasném chápání demokracie (Sartori, 1993). 

  Popsaný etymologický význam pojmu demokracie je pouze dobrým základem. Pokud by 

se však charakteristika demokracie měla omezit na význam charakterizující vládu lidu, tak by 

byla napříč světem hledána marně. Etymologický výklad je tak pouze důležitým elementem 

při konstrukci sofistikovanějších formulací a v žádném případě nekonstruuje konečnou 

definici. 

                                                 
1 Např. sociální demokracie, ekonomická demokracie apod. 
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Lidská společnost posuzuje demokracii a její hodnoty vesměs pozitivně, a tedy jako 

symbol dobra. Avšak pozitivní vnímání konceptu demokracie nebylo vždy zaručeno. Již od 

prvopočátků demokracie známí řečtí myslitelé (Sokrates, Platón a aj.), prezentovali 

demokracii spíše jako negativní formu vlády a přirovnávali ji k anarchismu. Přímá participace 

lidu byla chápána jako vláda davu a okrádání bohatých chudými.  

Základní idea této negativní teze trvala po dlouhá staletí. „Podstatný průlom do vývoje 

názorů na demokracii a formy jejího uskutečňování přinesly myšlenkové proudy, které se staly 

ideovými zdroji buržoazních revolucí konce 18. století“ (Pavlíček, 2011, s. 175). 

Sartori (1993) tvrdí, že do 40. let 20. století lidská populace demokracii obecně chápala a 

stavěla se k ní buď pozitivně, anebo negativně. Od těchto let však nastává období zmatku a 

konsensus v oblasti demokracie neexistuje. 

V dávné Antice, kolébce demokracie, byl občan považován za právoplatnou osobu 

neoddělující politické dění od svého všedního života a osobu majíc velmi blízko ke svému 

státu. V dnešní době tato představa působí spíše utopicky. Antičtí myslitelé sepisovali své 

úvahy o demokracii v rámci geograficky jasně oddělených městských států. V tomto 

uzavřeném prostoru existovala mimo jiné větší transparentnost. Jelikož dnešní 

globalizovaná společnost již dávno žije daleko za hranicí polis, tak se význam demokracie za 

několik tisíc let pochopitelně velmi změnil a nabral nespočet významů v souladu s 

historickým vývojem a měnícími se ideály.   

Moderní politologové nakonec přestali hledat způsob, jak nejlépe shrnout koncepci 

demokracie do definice o jednom odstavci. Konsensu, kterého autoři dosahují, je označení 

demokracie za polyvaletní pojem. Výstižně problém mnohovýznamovosti demokracie 

popisuje Dahl (1995, s. 8): „Pojem, který znamená cokoli, totiž neznamená nic.“ Tento výrok 

naznačuje nelehkou úlohu při vytváření definice. 

Filip (2002, s. 89) dodává: „Demokracie je polyvalentním pojmem, který je různě chápán 

a bývá zkoumán z mnoha hledisek. Pokusy shromáždit různé definice skončily již za číslem tři 

sta. Přitom i totožná vymezení (např. demokracie je formou státu založenou na vládě lidu, 

svobodě a rovnosti) chápou pod stejným pojmem (např. lid, pracující, národ, svoboda, 

rovnost, moc, vláda) něco jiného.“  

Pravděpodobně nejznámější je pokus o definici demokracie, kterou v roce 1863 ve svém 

gettysburgském projevu přednesl, tehdejší šestnáctý prezident Spojených států amerických, 

Abraham Lincoln. Definoval demokracii jako „vládu lidu, prostřednictvím lidu a pro lid“. 
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Zprvu se může zdánlivě jednat o triviální a jasnou formulaci. Při hlubším rozboru lze zjistit, 

že se jedná o nedokonalý pokus o definici, která nevymezuje blíže pojem lid. 

Sartori (1993) podrobil Lincolnovu formulaci následující analýze. V rámci vlády lidu 

demonstroval naznačenou nejednoznačnost výkladu sousloví. Není zřejmé, jestli se jedná: 

a) o lid, který si vládne sám (přímá demokracie), 

b) lid, který je objektem vládnutí vlády (nekoresponduje s demokracií),  

c) lid podmiňující rozhodnutí vlády svým souhlasem (zastupitelská demokracie), 

d) vláda je podrobena selekci lidu, 

e) vládu, která je vedena lidem. 

 

 Termín vláda prostřednictvím lidu naráží na problém opačný, je zcela neuchopitelný a 

nespecifikovatelný. Jediným pochopitelným výrazem je vláda pro lid neboli vláda v zájmu 

jeho dobra. Tato analýza příkladně demonstruje mnohoznačnost koncepce demokracie.  

Je zajímavé pozorovat, že autoři při pokusech o formulaci demokracie vycházejí 

z rozlišných idejí, kterými by se měla demokracie řídit. Například Popper (1998) upozorňuje 

na nesprávné vnímání demokracie. Dle něj nemá být (a nikdy nebyla) demokracie formou 

vlády lidu, nýbrž instituce zaměřená proti diktatuře. Demokracie má zabezpečit možnost 

svržení takové vlády, která nerespektuje zákony a neplní si své závazky, bez zničujících 

dopadů (zejména terorismus). V případě, že by demokracie byla vládou lidu, byla by 

společnost nespokojená. Hlavní otázkou demokracie není nalezení nejlepšího řešení (nebo 

politiky), to je totiž nemožné, ale má napravovat rozhodnutí chybná. 

Termín demokracie se v současné době stal univerzálně aplikovaným a dosáhnutí shody 

v rámci jeho interpretace je úkolem takřka nemožným. Za předpokladu, že má definice plnit 

svou funkci, musí stručně a výstižně identifikovat její objekt. Z tohoto vyplývá, že 

k demokracii není možné zkonstruovat ryzí definici. Soudobá literatura tak poskytuje 

nepřeberné množství nedokonalých pokusů o definici demokracie. Neznamená to však, že by 

neplnily žádnou funkci. Jedná se o podklady prospěšné při dalším bádání v oblasti 

demokracie. 

Přestože není možno demokracii vyjádřit pouze jedinou definici, může být nastíněno, co 

demokracií není. Pomoci může pokus o definici významného československého státníka 

Tomáše Garrigua Masaryka. Ten demokracii chápal jako něco skutečně velkolepého. 

„Demokracie není jen formou státní, není jen tím, co je napsáno v ústavách; demokracie je 
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názor na život, spočívá v důvěře v lidi, v lidskost a v lidství, a není důvěry bez lásky, není 

lásky bez důvěry… demokracie je diskuze“ (Čapek, 1969, s. 291).  

2.2 Charakteristické znaky demokracie 

Jestliže je přijata premisa, která tvrdí, že demokracii nelze plně definovat, je nutné 

uchopit tento termín jiným způsobem a vyvarovat se pokusům o jeho jednoznačné vymezení. 

Alternativou pro určení demokracie je ustanovení jejích předpokladů. 

Demokracii charakterizuje Svensson (1993) uvádějíc, že demokracie je: 

a) pojem nejednoznačného významu, 

b) termín nestálý a postupně procházející evolucí, 

c) koncept různého významu pro jednotlivce, skupiny, politické strany či národy. Každý 

má snahu vykládat si jej podle svého a zdůrazňovat jiné rysy a aspekty tohoto pojmu. 

 

V pojetí demokracie je nezbytné rozpoznat rozpor mezi ideálem a skutečností. Jestliže se 

stanovují nutné podmínky demokracie, kterými je společnost vázána, stanovuje se současně 

ideál demokracie. V návaznosti na to se vymezí demokracie v rovině normativní teorie – 

fungující spíše v dimenzi filozofické. V případě, že jsou zkoumány reálně existující podoby 

demokracie, pohybujeme se v rovině spíše politologické, čili zabýváme se demokracií 

v rovině empirické teorie. Nicméně toto rozdělení není nikdy absolutní.  

Dahl (1995) uvádí, že je prakticky vyloučeno nespojování prvků ideální podoby 

demokracie se skutečně přítomnými demokratickými vládami. V případě, kdy není oddělena 

skutečnost od ideálu, tak pravděpodobně dochází k chybné interpretaci a tím pádem i k 

irelevantnosti skutečných demokratických zřízení. Sartori (1993) se domnívá, že nepříznivý 

pohled na demokracii podnícen především nerealistickými očekáváními, která se formují 

z důvodu zaměňování přání s realitou. Nutností je lepší rozlišovací schopnost mezi realitou a 

ideálem.  

Alternativu v označení reálného stavu při dodržení premisy, že demokracie je pouhé 

označení ideálu, nabízí Robert Dahl (1995) ve své koncepci zvané polyarchie. Dahl použil 

tento termín zejména pro přiblížení současné kondice západních politických systémů. 

Samotný termín polyarchie se však stal předmětem ostré kritiky. Například Sartori (1993), 

upozorňuje, že pro slovo demokracie neexistuje žádný slovní substitut a není jim ani 
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polyarchie. Sám Dahl uvědomující si unikátnost pojmu, již ve své další knize O demokracii 

(2001) od tohoto termínu upouští a používá termín demokracie pro zachycení skutečných 

režimů vládnutí. Z části (avšak nikoliv absolutně) lze jedinečné Dahlovo pojetí demokracie 

nazvané polyarchie přirovnat k teorii funkční demokracie. 

V souvislosti s předpokladem, že se reálný stav demokracie liší od svého ideálu, by bylo 

nepřípustné nazývat demokracii jako ideální systém vládnutí. Dahl (1995) upozorňuje, že 

demokracie nemůže přinést všem občanům pozitivní atributy jako: štěstí, úspěch, zdraví, 

spravedlnost apod. 

Navzdory zjevným nedostatkům přináší demokracie následující výhody (Dahl, 1995): 

1. pomáhá se vyvarovat autokracii, 

2. zajišťuje občanům ochranu základních práv v takovém rozsahu, jaký nemohou 

nedemokratické režimy zajistit, 

3. poskytuje občanům rozsáhlejší osobní svobodu než jakákoli jiná alternativa, 

4. napomáhá k ochraně zájmů lidu a jednotlivců, 

5. jako jediná dává možnost maximální svobody pro sebeurčení, 

6. přináší mravní odpovědnost, podporuje rozvoj lidské osobnosti a zabezpečuje 

vysokou míru politické rovnosti, 

7. moderní zastupitelské demokracie nevedou proti sobě válečné spory, 

8. země s demokratickým režimem vlády jsou bohatší a úspěšnější než země 

nedemokratické. 

2.3 Tři demokratické transformace dle Roberta Dahla 

Jak již bylo naznačeno, demokracie prošla velmi dlouhým a trnitým vývojem.  

Hodnotnou a srozumitelnou interpretaci historického vývoje poskytuje Robert A. Dahl 

(1995). Tento autor ohraničil proces vývoje demokracie třemi na sebe navazujícími vlnami, 

jež nazývá demokratickými transformacemi. Dahlova koncepce vývoje demokracie je 

unikátní tím, že zahrnuje její předešlé fáze, současnou podobu demokracie a nástin jejího 

možného vývoje v budoucnu. 

První transformace je spojena s antickým Řeckem. Zhruba v pátém století před naším 

letopočtem se razantně změnil systém několika městských států, do té doby ovládaných 

jednotlivci. Vznikly celky, na jejichž řízení měli právo všichni svobodní dospělí muži s 

platným občanstvím. Dahl (1995, s. 17) dodává: „Vedle této zkušenosti a idejí s ní spojených 
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vznikla nová představa o možném politickém systému, ve kterém má svrchovaný lid nejen 

právo sám si vládnout, ale vlastní také všechny zdroje a instituce k tomu nezbytné.“  

Z výše uvedeného plyne, že vláda jedince zde nenacházela uplatnění a základní ideou 

byla rovnost občanů. Veškerá vláda byla předána do rukou lidu. V éře zlatého řeckého věku 

tak vznikla tzv. klasická demokracie, kde se občané podíleli na vládě přímo. 

I přes nezpochybnitelný význam Řecka na rozvoji demokracie by bylo nesprávné 

vyzdvihovat jej pouze jako jedinečného původce vzniku demokracie.  Za další zdroje 

demokracie Dahl (1995) považuje: republikánskou tradici pocházející z antického Říma, 

středověkých italských městských států a renesance, myšlenku a instituce zastupitelské vlády 

a v neposlední řadě logiku politické rovnosti.  

Souběžně vznikající koncept republikánské tradice, která z části odkazovala na řecké 

pojetí, byl prohlubován nejprve v antickém Římě a po jeho pádu následně i v dalších 

městských státech Apeninského poloostrova (např. Benátky či Janov). Republikánská tradice 

navazovala na dílo Aristotelovo. Ten tvrdil, že státní zřízení by nemělo být postaveno pouze 

na demokratickém systému, ale mělo by být zabezpečeno kombinací demokracie (lidová 

shromáždění), monarchie (magisterské úřady) a aristokracie (senát). Římské království se 

transformovalo na republiku zhruba pět století před naším letopočtem a byly zde skloubeny tři 

výše popsané instance státního zřízení (Dahl, 1995).  

Dahl (1995) tvrdí, že republikánství bylo v souladu s premisou Řeků, která tvrdila, že 

nejlepším politickým uskupením je to, kde jsou si všechny vrstvy občanů rovny. 

Republikánství popíralo korektnost jakéhokoliv systému vlády, který by nedovolil participaci 

lidu na vládě.  

S postupnou teritoriální expanzí Říma začaly mizet příznivé podmínky pro fungování 

republikánských institucí. Ty byly, obdobně jako v Aténách, závislé přímo na účasti lidu na 

rozhodování, což bylo možno zabezpečit pouze v rámci nevelkého homogenního celku. V 

posledním století před naším letopočtem tak vyvrcholila krize římské demokracie a republika 

se transformovala na císařství, které vládu lidu nepodporovalo (Hloušek, Kopeček, 2007). 

Období druhé transformace spadá do přelomu období 18. a 19. století, a je 

charakteristické přechodem městských států ke státům národním. S tímto neoddělitelně 

souvisel přechod od přímé demokracie k demokracii nepřímé (zastupitelské či 

reprezentativní). Přímá demokracie při masivním rozrůstání územních celků nebyla již dále 

realizovatelná. Na jednu stranu změna demokratického konceptu přinesla menší možnosti 
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občanů přímo rozhodovat o svém a národním osudu, avšak zvýšil se počet občanů, jimž 

náležela stejná práva a povinnosti. 

Dahl (1995) upozorňuje, že transformace demokratické teorie a praxe měla i své stinné 

stránky. Nové rozložení politických institucí, které se až v současnosti stávají srozumitelnými, 

nahradilo svrchované shromáždění – středobod starověkého konceptu demokracie. Tyto nové 

instituce způsobily odklon lidu od přímého rozhodování. 

 Přímá vláda lidu tak nadobro skončila, ale paradoxně se jí nyní mohly nepřímo účastnit 

masy. Forma nepřímé demokracie vychází z volby zastupitelů (reprezentantů) lidu v přímé 

volbě a ve své podstatě zůstala zachována až do současnosti.   

Třetí transformace se pak má odehrávat v současnosti – respektive na přelomu 20. a 21. 

století. Jestliže první a druhá transformace byla limitována městskými respektive národními 

státy, pak třetí vlna přináší rozšíření až za jejich hranice.  Současná demokracie tak pozvolna 

přechází na nadnárodní úroveň. S rozšířením hranice jejího uplatňování však dochází k 

dalšímu odklonu pravomocí prostého lidu (Dahl, 1995). Typickým příkladem je zde Evropská 

unie. V souladu s probíhající globalizací jednoduše nelze uplatňovat rozhodovací postupy 

určené pro homogenní celky omezených rozměrů. 

2.4 Přímá a zastupitelská demokracie 

V každé teorii demokracie je vždy hluboko zakořeněna zásadní otázka, zda má mít občan 

právo vládnout přímo nebo jestli má být jeho vláda omezena pouze na periodickou selekci 

zastupitelů v rámci volebního aktu. Aktivní řešení této otázky dalo vzniknout třem základním 

modelům demokracie.  

První z nich je původní model, pocházející z antického Řecka, který dává občanům právo 

vládnout přímo. Druhým je model zastupitelské demokracie, systém vládnutí volených 

zástupců, kteří reprezentují zájmy občanů jako celku. Třetí model demokracie je typický pro 

rozvíjející se země. Jedná se o koncepci vlády jedné strany. Tento model je zároveň 

nejkontroverznější, protože vyvolává pochybnosti o tom, jestli lze vůbec nazývat 

demokratickým. Další řádky se budou věnovat prvním dvěma modelům. 

V současné době je nemyslitelné, aby „všichni hlasovali o všem“. Lidská společnost je 

nyní natolik velkým a heterogenním celkem, že případné praktikování přímé demokracie by 

bylo extrémně obtížné. Přímá demokracie může dále fungovat pouze v jednoduchém 

politickém systému a de facto popírá existenci zastupitelstva. Evropská unie není v žádném 
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případě jednoduchým politickým systémem, takže zde o možnosti uplatňování přímé 

demokracie nelze přemýšlet. Svensson (1995) zdůrazňuje, že přímá demokracie nemá být 

chápána doslovně a správně připomíná, že ani ve starověkých městech nebyli vládcové a 

poddaní ve stejné výchozí pozici. 

Demokracie v moderní podobě využívá prostředníka2 ve vztahu mezi společností a 

institutem vlády, který obě entity vzájemně zastupuje. V tomto smyslu se jedná o tzv. 

zastupitelskou demokracii (neboli reprezentativní demokracii). „Základními instituty 

zastupitelské demokracie jsou parlament, politické strany, volný (reprezentativní) poslanecký 

mandát a všeobecné volební právo. Model zastupitelské demokracie se stal základem 

prakticky všech západoevropských demokracií“ (Hloušek, Kopeček, 2007, s. 26).  

Na úrovni Evropské unie jsou základními instituty zastupitelské demokracie Evropský 

parlament (dále také Parlament nebo EP), politické skupiny neboli frakce s délkou mandátu 

pěti let a volby do Evropského parlamentu. Členy těchto frakcí jsou nezřídka i politické strany 

na národní úrovni, jejichž kandidáti byli zvoleni přímými volbami do Evropského parlamentu. 

Právo volit poslance do Evropského parlamentu je zahrnuto v Listině základních práv 

Evropské unie a ve Smlouvě o fungování Evropské unie. Volební právo je vykonáváno 

občany Evropské unie v jakémkoliv členském státě. To znamená, že nutně nemusejí být 

občany dané země, ale postačuje, že jsou občany Evropské unie. Právo Evropské unie 

stanovuje pouze základní hodnoty voleb do Evropského parlamentu, které požadují volby 

rovné, tajné a všeobecné. Podrobnější úprava je v kompetencích členských států.  

Jak uvádí Filip (2002), formy zastupitelské a přímé demokracie jsou z hlediska svého 

obsahu klíčové, protože ctí základní znak demokracie – vládu lidu v rámci formy, kterou je 

tato vláda realizována.  

Přímá demokracie byla v zásadě uplatňována ve starověkém Řecku a skončila na přelomu 

18. století.  Současná společnost nemá žádnou konkrétní zkušenost s přímou demokracií po 

vzoru antického Řecka. Všechny současně uplatňované demokracie jsou nepřímé čili 

zastupitelské. 

                                                 
2 Prostředníkem se obecně rozumí zástupce zastupitelských institucí (fungujících v systému polických stran), jež 

rozhodují o otevřených záležitostech s důvěrou svých voličů. Hlavním faktorem pro dělení mezi přímou a 
zastupitelskou demokracií se stává atribut, kdy jeden z nich dává možnost lidu vyjádřit se k dané otázce přímo, 
přičemž druhý limituje účast lidu pouze na volbu zástupců jednotlivých státních institucí. 
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Svensson (1995) vysvětluje, že vyzdvihování přímé demokracie má své racionální 

vysvětlení. V zásadě je možno dokázat, že osoba, která se sama stará o výkon moci by se 

měla obecně mít lépe než ta osoba, která tuto moc deleguje na jinou osobu. Z toho můžeme 

odvodit, že systém založený na přímé účasti je více žádoucí a bezpečnější pro danou osobu, 

než v systému zastupování. 

Bylo by však prostomyslné bezmezně obhajovat koncept přímé demokracie a odsoudit 

tím její ostatní možné formy. Antická přímá demokracie byla o samovládě sobě samému. To 

znamenalo vynakládat úsilí a drahocenný čas k výkonu moci. Občan byl bezmezně oddán 

státu a vládě. Věnoval těmto institutům veškerý svůj čas a nemohl ho využít k jiným 

činnostem. Stupeň zapojení antického občana do politiky byl takového rázu, že se politický 

život stal pro něj vyčerpávajícím. Tímto byl devastován jeho společenský život. 

 V současné době se tato oběť nemůže očekávat od bohatého a vzdělaného člověka. Už 

vůbec ne pak od člověka s nízkým socioekonomickým statusem nebo jednotlivce náležící 

k etnické menšině.  Není možno, aby všichni občané byli politicky zainteresováni. Neexistuje 

tedy jednoznačná rovnice pro výpočet, jaká míra participace je pro demokracii žádoucí. 

V moderní demokracii je uplatňována vláda lidu v podstatě pouze při volbách. Svensson 

(1993) přichází se zajímavým zjištěním, které tvrdí, že čím demokracie byla v minulosti 

dokonalejší, tím bylo obyvatelstvo chudobnější. 

Z výše uvedeného textu není komplikované přijmout předpoklad, že čistou formu 

demokracie (přímou demokracii) není možno v dnešních heterogenních podmínkách zcela 

realizovat. Zároveň se jedinec nemůže od politického dění úplně distancovat. Řešení tohoto 

dilematu naráží na výstup, který respektuje jak prvky zastupitelské demokracie (tj. selekci 

zastupitelů občanů), tak prvky přímé demokracie, které by převažovaly. Kombinace prvků 

obou forem demokracie nabízí hlubší zapojení občanů v rozhodování o společenských 

otázkách – tzv. vyšší míru participace. 

Filip (2002) uvádí, že přímá demokracie funguje v souladu s novým přístupem k 

zastupitelské demokracii a doplňuje její formy nebo vystupuje jako nástroj pro korekci 

nedostatků v zastupitelské demokracii. Tento kompromis mezi přímou a zastupitelskou 

demokracií je tak nazýván polopřímou demokracií (též participativní). 

Přímá demokracie integruje mechanismus rozhodování o klíčových politických 

záležitostech, nikoli o politických reprezentantech. Základních prvků zprostředkujících 

uplatňování přímé demokracie se nabízí celé spektrum. 
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V následující podkapitole budou popsány dva populární mechanismy uplatňující principy 

přímé demokracie – referendum a lidová iniciativa. 

2.5 Referendum a lidová iniciativa – nástroje přímé demokracie 

Jak již bylo zmíněno, demokracie v nejprostším slova smyslu znamená vládu lidu. Ve 

většině zemí se vláda lidu omezuje pouze na periodické volební právo a zřídkakdy na 

možnost vyjádření postojů občana k ústavním změnám. Volby však z již známých důvodů 

vždy nejsou efektivním mechanismem pro zajištění fundamentálních politických změn. Navíc 

zvolení zástupci lidu jsou i ve vyspělých státech mnohdy nekompetentní a neumějí (nebo 

nechtějí) naslouchat zájmům občanské společnosti.  

Z těchto příčin byly zavedeny instituty, které mají za cíl zvýšení kvality demokratického 

procesu. Za nejdůležitější z nich je považován mechanismus, se kterým se svobodní občané 

vyspělé civilizace setkávají poměrně často, a sice referendum (někdy označováno  jako také 

plebiscit). Dalšími prvky jsou iniciativa a alternativní návrh3.  

2.5.1 Referendum  

Referendum4 představuje základní nástroj přímého hlasování o elementární společenské, 

politické či mezinárodní otázce, přičemž jeho výstupem může být odpověď pro nebo proti 

předloženému návrhu. Referendum iniciují sami občané. Jak již bylo zmíněno dříve, 

referendum slouží také jako prostředek k ochraně minority. Pavlíček (2011) přirovnává 

formální podobu referenda k volbám. Ovšem upozorňuje, že na rozdíl od voleb jsou 

kompetentní voliči v rámci referenda oprávnění k vyjádření názoru na danou otázku 

hlasováním.  

 „Jeho vývoj sahá do středověku ve Švýcarsku (kantony Graubünden a Wallis), kdy 

delegáti obcí vysílaní na shromáždění vyššího celku konzultovali body jeho programu ve 

svých obvodech a přenášely získané poznatky do jeho jednání.“ (Filip, 2002, s. 109) 

Hlasování probíhá na nejnižší úrovni (lokální) a jeho výstupy jsou přenášeny na vyšší úroveň. 

Občané tak mají možnost rozhodovat o otázkách, které se jich přímo dotýkají. 

                                                 
3 V USA a ve Švýcarsku se dále užívá tzv. odvolání, které může sesadit nositele voleného úřadu během jeho 

funkčního období. 
4 Jako synonymum referenda se často užívá termínu plebiscit. V porovnání těchto dvou institutů lze pozorovat 

nuance. Plebiscit představuje hlasování iniciované státními institucemi, nikoli občany. Často chybně dochází 
k zaměňování těchto dvou slov – viz Referendum o vstupu ČR do EU. Český právní řád nedisponuje pojmem 
plebiscit a používá pouze termín referendum. Pro účely práce postačí využívat pouze termínu referendum. 
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Forma referenda může být obligatorní (hlasování o dané otázce musí být realizováno dle 

ústavy) nebo fakultativní5 (potřebný počet občanů nebo parlament si vynutí jeho konání). 

Další dělení se také rozlišuje z hlediska jeho závaznosti pro danou státní instituci (vláda či 

parlament). V případě, kdy se exekutivní orgán musí řídit výsledkem hlasování referenda, tak 

se jedná o referendum závazné (také decizivní). V opačném případě je realizováno 

referendum konzultativní. Konzultativní referendum pouze vyjadřuje názor občanů k dané 

otázce (tzv. policy vote). 

Z hlediska časového může být realizováno referendum předběžné (ante lege) nebo 

následné (post lege). V prvním případě se o věci veřejně diskutuje před tím, než se její 

rozhodnutí předá kompetentnímu orgánu. V logice následného referenda nejprve vydá 

usnesení náležitý zákonodárný orgán a samotné referendum o schválení či neschválení 

usnesení se koná až posléze. Referendum post lege se upřednostňuje v praxi častěji. 

V některých případech se následné referendum označuje jako veto. Není vyloučena možnost, 

že v takovém referendu bude zamítnut parlamentem návrh předtím schválený občany. Filip 

(2002) tuto situaci označuje jako paradox spojení přímé a zastupitelské demokracie, který 

může posloužit jako námitka vůči demokracii samé.  

I přes svá pozitiva jsou referenda realizována, ve většině zemí, spíše ojediněle. Pouze v 

několika zemích je tento institut dlouhodobým a častým nástrojem. Příkladnou zemí 

realizující referenda na mnoha různých úrovních je Švýcarsko, kde tvoří tento institut okolo 5 

procent rozhodovacího procesu, zbylých 95 procent zabezpečují zastupitelské instituce. Další 

zemí, kde referendum neodmyslitelně patří k základním prvkům demokracie, je Austrálie. 

Zde se rozhoduje o všech ústavních změnách. 

Referenda nabízejí příležitost občanům vyjádřit se i k  otázkám, které v době voleb 

nemusely existovat nebo nebyly aktuální. Občan tak nemusí vyjadřovat své sympatie či 

antipatie danému zástupci.  

„Z hlediska teorie politického rozhodování má referendum velký význam jako projev 

přímé demokracie umožňující účast každého občana na řešení základních otázek. Problémy 

ovšem spočívají v předmětu referenda, neboť občané mohou v řadě případů hlasovat podle 

stranické linie nebo mohou podlehnout určité demagogii, když se sami ve složitých otázkách 

                                                 
5 Obligatorní referendum musí být uskutečněno, v případě změny ústavy a postoupení pravomocí národních na 

mezinárodní organizace, např. v Irsku a Dánsku. Maďarsko tento typ referenda pořádá v případě přijímání 
ústavy. Německo v případě spolkového zákona o členění území. Fakultativní referendum se uskutečňuje v řadě 
dalších zemí, např. ve Finsku, Francii, Itálii, Polsku, Rakousku, Řecku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku a 
Spojeném království. 
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nedokáží orientovat“ (Filip, 2002, s. 85). V tomto ohledu jsou zvlášť riziková ta referenda, 

která občanům nabízejí pouze dvě možnosti hlasování - pro a proti. 

2.5.2 Referendum v Evropské unii 

Institut referenda není v primárním právu Evropské unie zahrnut. Obecně je na úrovni 

členských států využíváno referenda výhradně v souvislostech s přistoupením a změnou 

primárního práva. První členský stát, který vyhlásil referendum v tehdejším Evropském 

společenství (dále také Společenství), byla Francie. Toto referendum mělo konzultativní 

povahu, čili nezávaznou, a bylo uskutečněno v kontextu s rozšířením Evropského společenství 

o čtyři nové země – Dánsko, Spojené království Británie a Severního Irska, Irsko a Norsko. 

Francouzští občané, kteří se měli vyjádřit pro vstup těchto čtyř zemí do ES, se vyjádřili pro 

jeho rozšíření o tyto čtyři nové země. Poté se konala referenda v Dánsku, Irsku a Norsku. Tato 

referenda byla decizivní povahy, respektive rozhodnutí občanů bylo závazné. Zatímco 

obyvatelé prvních dvou zemí byli pro, Norové odmítli vstup do ES. 

V devadesátých letech minulého století a v první dekádě 21. století došlo v Evropské unii 

k výraznému rozšíření. Navíc byly přijaty přelomové revize primárního práva, zejména tedy 

Smlouva o Evropské unii (Maastrichtská smlouva) a Lisabonská smlouva pozměňující 

Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství (Lisabonská 

smlouva). Rozšiřování a prohlubování evropského integračního procesu zajistilo častější 

využívání institutu referenda. Povětšinou se jedná o konzultativní formy referend, avšak 

například v Irsku a Rakousku je povinnost vypsání referenda v případě změny v ústavě. 

Přistoupení do Evropské unie a revize primárního práva EU, jsou pak klasifikovány jako 

změny ústavy.  

2.5.3 Občanská iniciativa 

Občanská iniciativa (lidová iniciativa) je dalším důležitým prvkem přímé demokracie, jež 

hierarchicky předchází referendu. Ve své podstatě proces iniciativy nahrazuje postup 

zákonodárce. Dává možnost skupině občanů návrhu na konstrukci či rekonstrukci určitého 

zákona, jež se následně předloží k posouzení ve fakultativním referendu. Návrh má 

standardně formu petice a je nutné, aby byl podpořen předem stanoveným množstvím podpisů 

občanů. Často je lidová iniciativa chybně zaměňována za referendum. Lidová iniciativa se liší 

od referenda tím, že v jejím případě mohou občané ovlivnit přímou formulaci textu. Tyto dva 

instituty jsou rozdílné, nicméně se často doplňují. 
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Výhodou iniciativy je možnost přímého zapojení občanů do zákonodárného procesu – 

daný vládní institut disponuje závazkem lidovou iniciativu projednat a přijmout stanovisko. 

Pokud příslušný orgán změnu zákona zavrhne, mají iniciátoři možnost obrátit se přímo na lid 

k posouzení možnosti realizace referenda. Nevýhodou lidové iniciativy může být fakt, že dává 

značnou moc účelně organizovaným skupinám. V některých případech může být pro 

průměrného občana náročná k rozhodnutí. Lidová iniciativa jednoznačně disponuje větší 

pravděpodobností výskytu chyb v případě přímého přijetí zákona, než když zákon konstruuje 

vláda. 

2.5.4 Občanská iniciativa v Evropské unii 

Evropská občanská iniciativa je nejvýznamnějším institutem přímé demokracie 

v Evropské unii, který zavedla Lisabonská smlouva. Evropská občanská iniciativa umožňuje 

skupině občanů, která čítá minimálně jeden milion osob, přímého zapojení do vytváření 

legislativy. Občané Evropské unie touto iniciativou vyzývají Evropskou komisi k předložení 

legislativního návrhu. Evropská občanská iniciativa je limitována na výčet oblastí, ve kterých 

má Evropská komise (dále také Komise) pravomoci k navrhování právního aktu – např. 

zemědělství, ochrana životního prostředí, doprava apod. Klady a zápory Evropské občanské 

iniciativy budou analyzovány v poslední kapitole této práce (kapitola 4.4). 

2.6 Liberální demokracie 

Počátky raného liberalismu se začaly formovat na území dnešního Anglie na počátku 13. 

století. Jeho podstatou bylo osvobození jednotlivce a společnosti od idejí, jež zapříčinily 

nesvobodný život a nutnost hlásání jediné správné ideologie. Za liberály byli obecně 

považováni lidé, kterým nebyla zásadně omezena osobní práva, tedy nebyli otroky či 

nevolníky. Termín liberalismus se stal symbolem otevřenosti a svobody. Prvotní podoba 

liberalismu tak byla prosazována zejména v myšlení filozofickém.  

Evropské revoluční období v 17. a 18. století přineslo unikátní liberální prvky, přestože 

samotné slovo „liberální“ ještě neexistovalo. Liberálové byli vnímáni jako radikálové, kteří 

žádali implementaci reforem a mnohdy dávali najevo náklonnost k revolučnímu myšlení. 

Zákonitě pak nemohli dostát oblibě panovníků, šlechty či církve, protože zastupovali zájmy 

střední třídy.  
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 Samotný vznik tohoto termínu je datován až od poloviny 19. století. Prvně byl použit 

pojem na začátku 19. století ve Španělsku pro označení tamních rebelů. Z toho lze usuzovat, 

že se nejednalo o pojem nesoucí dobré poselství. Sartori (1993) poznamenává, že trvalo do 

poloviny 19. století, než tento přívlastek uznali Angličané.  

Liberalismus jako politický pojem vznikal o nedlouho později. Základní myšlenka zůstala 

zachována a jako hlavní stavební kámen byla prosazována svoboda společnosti. Stoupenci 

liberalismu byli proti zasahování státu do tržního hospodářského systému. Zatímco ve formě 

filozofické se jednalo o svobodu v rovině náboženské, tak politický liberalismus hlásal 

svobodu ve sféře státu, ekonomiky a politiky. „Historicky byl liberalismus prvním politickým 

směrem, který nechtěl sloužit jen některým vrstvám, ale prospěchu všech. Od totalitarismu, 

který rovněž předstírá, že usiluje o blaho všech, se liberalismus neliší cílem, k němuž se 

přiklání, nýbrž prostředky, jež volí k jeho prosazení“ (Sartori, 1993, s. 214). 

V období druhé poloviny 19. století započaly vývoj jednoduché politické instituce, jež 

napomohly šíření liberalismu. Liberalismus se začal rozšiřovat napříč státy a nutno 

podotknout, že v této podobě se ještě jednalo o nedemokratický liberalismus, protože 

demokracie v tomto období ještě nebyla vnímána pozitivně. 

Liberalismus a demokracie se začaly prolínat na konci 19. století. Sartori (1993) dodává, 

že díky historickému přičinění, se z těchto dvou původně odlišných koncepcí staly navzájem 

neodlučitelné prvky. Vývoj liberalismu v 19. a 20. století již neskýtal tak razantní revoluční 

myšlení jako dříve, nýbrž kladl větší důraz na formování liberálních institucí. Zatímco 

klasický liberalismus ve svých počátcích odmítal vládu jako prostředek řízení občanského 

života, tak nyní měl v souladu s moderní formou státu odpovídat za správu hospodářství a 

sociálního blahobytu. Liberalisté jednoznačně preferovali demokracii na bázi zastupitelského 

principu a vypracovali i její koncept. Moderní liberální teorie respektuje autonomní vládu 

státu a současně paradoxně hledá prostředky pro její omezení. 

V dnešním pojetí by neměl být používán samostatný výraz demokracie, ale mělo by se 

využít spojení liberální demokracie. Liberální demokracie se integrovala nejprve do ústavních 

systémů severní Ameriky a západní Evropy. O poznání později začala pronikat do států 

třetího světa a v 90. letech 20. století i konečně do východní Evropy. 

Současný liberalismus chrání svobodu jednotlivce, jehož práva jsou vždy stavěna před 

kolektiv a stát.  Liberalismus legitimizuje pouze tu vládu, která přisuzuje stejná práva a 

podmínky všem občanům.  Jinými slovy, požaduje obecnou rovnost všech občanů. Aby dostál 
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svému poslání, uplatňuje svobodu následováním daného zákona, který limituje mimo jiné 

zvolenou vládu.  

Na jednu stranu má stát, dle liberálně smýšlejících teoretiků, představovat monopol k 

provádění koercivních intervencí takovým způsobem, aby rodinný a náboženský život, 

obchod a služby občanům vzkvétaly. Na druhou stranu poskytnutí regulatorní a donucovací 

moci přináší obavy, že by tato moc mohla ochudit občany o politickou a sociální svobodu 

Held (2013). 

Jinými slovy, hlavním poselstvím liberálního smýšlení je: 

1. svoboda, 

2. redukce politické moci, 

3. omezení moci většiny (Held, 2013). 

 

Shapiro, Habermas (2002) charakterizují statut občana v liberálním smýšlení, jako prvek 

společnosti, která funguje na platformě strukturovaných tržních vazeb. Společenský status 

občana (voliče) je vyjádřen rozsahem jeho subjektivních práv, která má vůči státu a ostatním 

občanům. Tato práva považují tito dva autoři za negativní – jsou občany využívána jako 

prostor svobody nevybočující z hranic zákona a prostor imunní vůči externím tlakům. V 

politickém právu je občanství základním parametrem a toto právo zaručuje občanům 

participaci na rozhodování o veškerých záležitostech na úrovni státu. Občan je zastupován 

stranami, které jednají v souladu se zákony trhu, aby byly úspěšné a bohaté. Míru úspěchu 

vyjadřuje účast na politické moci, která kontroluje administrativní moc. Administrativní moc 

vytváří zákony jako tzv. jisté obecné principy. Ty mají za úkol kontrolovat chování subjektů, 

reprezentujících své soukromé zájmy. Jinými slovy, administrativní moc zastupuje zájem 

majoritního počtu (vítězného souboru) občanů společnosti. 

Liberální demokracie přináší institucionalizaci lidských práv a je nejlepším (nikoli 

ideálním) nosičem svobody člověka. Dle Dahla (1995) je minimálně ve třech atributech lepší 

než ostatní alternativní formy vládnutí. Prvním je podpora individuální svobody, dalším 

skutečnost, že demokratický proces prohlubuje rozvoj člověka a učí jej odpovědnosti za své 

volby. Třetím atributem je nejjistější způsob ochrany lidských práv. Hodnoty svobody, 

respektování základních lidských práv a právoplatné volby jsou esencemi demokracie.  
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2.7 Nadnárodní dimenze demokracie 

Od konce druhé světové války, respektive od 80. let minulého století, dochází k vývoji, 

který svou intenzitou významně překonává národní hranice států. Jedná se o proces zejména 

ekonomické (s tím spojené kulturní, sociální a náboženské) integrace, nazývaný globalizace. 

Globalizace zapříčinila společenskou transformaci pozměňující povahu národních států. 

Společnost v důsledku probíhající globalizace nabývá značně heterogenního rozměru. 

Původní identita národních států je tím pozvolně měněna. 

 „Sociální, kulturní, náboženské a samozřejmě především ekonomické vazby na 

nadnárodní úrovni se rozšiřují, takže události, činy a rozhodnutí v jedné části světa mohou 

mít významný dopad na život lidí a společenství i ve velmi vzdálených oblastech naší planety. 

Rozlišování mezi domácími a zahraničními záležitostmi není už tak jasné jako dříve. I když 

národní státy svou suverenitu ještě neztrácejí, lze si klást otázku, do jaké míry mají jejich 

vlády skutečnou moc“ (Hirtlová, Srb, 2010, s. 249). 

Na otázku, do jaké míry drží národní vlády skutečnou moc, odpovídají Barša a Císař 

(2008, s. 478) slovy: „Význam nadnárodních procesů a spolu s tím i politických rozhodnutí 

činěných na nadnárodní úrovni tak v posledních desetiletích radikálně vzrostl. Jejich vlivem 

se na národní úrovni snížila možnost politiků plně kontrolovat osud společenství, do jejichž 

čela byli zvoleni.“  

Zřetelný nárůst politických procesů a nově vzniklých problémů (finanční nestabilita a s ní 

spojený extrémně narůstající veřejný dluh, změna klimatu, mezinárodní terorismus, právní 

regulace světového obchodu apod.) rozšiřujících se za hranice národních států dal vzniknout 

zcela novým nadnárodním politickým institucím. Problémem však je, že v rámci moderní 

zastupitelské demokracie probíhal rozvoj politických nadnárodních institucí a procesů 

moderní demokracie generálně v dimenzi moderních států. Nadnárodní instituce jsou instancí 

relativně novou a jejich vývoj je otázkou poměrně dlouhého času, proto mají sklon k 

nedokonalosti či nemusejí ještě vůbec existovat (Dahl, 1995).  

Nedokonalost nebo neexistence nadnárodních institucí pak podle Dahla (1995) může 

způsobovat přijímání mnohých klíčových rozhodnutí mimo země, kterých se přímo týkají a 

občané nemají příležitost se jich jakkoli účastnit.  

Výše popsané závěry neplatí pouze pro členy nadnárodních uskupení jako je Evropská 

unie, kde státy některé své pravomoci dobrovolně předávají na vyšší úroveň. Platí i pro ty, 
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které nejsou jejich součástí. Dobrým příkladem v souvislosti s EU je Švýcarsko, které není 

její součástí. Z jeho relativní nezávislosti Švýcarska nijak nevyplývá, že by jej neovlivňovala 

mnohá rozhodnutí, na kterých se přímo nepodílelo. Švýcarsko je například nepřímo nuceno 

přebírat dílčí legislativu kompatibilní s legislativou Evropské unie. 

2.8 Legitimita a její koncepce 

Ve spojení s Evropskou unií se v současnosti se velmi často objevuje termín legitimita6. 

Legitimita je dalším konceptem v této práci, který nelze jasně definovat. Stone (2002, s. 285) 

přirovnává legitimitu k tomu, co Adam Smith nazval neviditelnou ruku trhu: „Všichni víme, 

že existuje jako síla, která drží společnost pohromadě, ale nikdo z nás není schopen 

poskytnout uspokojující vysvětlení jak ji utvořit nebo proč se zdá někdy velmi silná a jindy 

velmi slabá.“ 

Heywood (2008, s. 232) definuje legitimitu následovně: „Legitimita znamená zhruba 

oprávněnost. Legitimita totiž určitému řádu nebo příkazu propůjčuje autoritativní neboli 

závaznou povahu, a tak proměňuje moc v autoritu. Od legality se liší tím, že legalita není 

nutně zárukou, že vláda se respektuje nebo že občané uznávají svou povinnosti poslouchat. … 

Podobně jako u Webera se legitimita podle tohoto názoru rovná víře v legitimitu, tj. víře 

v právo vládnout.“ 

Obecně lze tedy říci, že instituce či politický systém jsou považovány za demokraticky 

legitimní tehdy, když jsou s nimi občané spokojeni. Tento výrok koresponduje s pokusem o 

definici legitimity Seymoura M. Lipseta (2001, s. 64), který soudí, že legitimita vyjadřuje 

„schopnost systému produkovat a pěstovat přesvědčení, že existující politické instituce jsou 

pro společnost nejvhodnější“.  

Dalton (2005) upozorňuje na nejednoznačné vymezení legitimity z důvodu obtížnosti 

rozlišení mezi slábnoucí popularitou či důvěrou v dané instituce a mezi slábnoucí popularitou 

nebo důvěrou v představitele této instituce. Z toho vyplývá, že míra popularity zastupitele 

dané instituce nutně nemusí ovlivňovat celkovou důvěru v instituci. Občané nemusejí být se 

současným fungováním a obsazením institucí spokojeni (viz skepticismus), ale zároveň 

mohou být vůči demokratickému režimu loajální. Belling (2006) proto rozlišuje 

institucionální legitimitu od personální legitimity, která je vázaná na osoby a orgány 

                                                 
6 Význam slova legitimita pochází z latinského výrazu legitimus (anglicky lawful), což v překladu znamená 
právoplatný. 



24 
 

odpovědné za rozhodování, a také od materiální legitimity, která se váže na akty rozhodování 

těchto osob a orgánů.  

Z důvodu nejednoznačného pojetí vymezení legitimity, může tento pojem nabývat 

několika dimenzí. Nejčastější z nich rozděluje legitimitu na normativní a empirickou 

koncepci. Normativní legitimita odkazuje na soubor standardů, kterými je polický režim nebo 

instituce posuzována. Empirický rozměr legitimity řeší otázku, zda lidé věří tomu, že 

politický režim nebo instituce jsou normativně legitimní. 

Příkladem alternativní koncepce legitimity může být koncept, ze kterého vycházejí další 

autoři. V rámci prvního rozměru, nazvaného uznání, se výzkum orientuje na hledání 

odpovědi na otázku, proč klesá podpora evropské veřejnosti směrem k projektu integrace. 

Dimenze reprezentace se pak zabývá výzkumem tzv. demokratického deficitu, zejména 

v oblasti rozhodovacích procesů na unijní úrovni (Šimon, Kratochvíl, 2011). 

Z výše uvedeného textu je možno odhadnout, jak moc je koncept legitimity 

problematický. Základní koncepce, ze které pro její relativní srozumitelnost vycházejí i 

ostatní autoři, byla zkonstruovaná v sedmdesátých letech minulého století. Její autor, Fritz 

Scharpf, k vysvětlení obou dimenzí legitimity přistupuje ze dvou hledisek, když využívá část 

slavného Lincolnova gettysburského prohlášení (viz kap. 2.1) Koncept legitimity tak popisuje 

jako vládu lidu (by the people) a vládu pro lid (for the people).  

Vstupní legitimita (vláda lidu) je zaměřená na postupy v rozhodování. Označuje za 

legitimní ta politická rozhodnutí, která jsou v souladu s preferencemi voliče. Vstupní 

legitimita bere v úvahu fakt, že absolutní účast a shoda preferencí občanů je nereálná, a tak 

počítá spíše s modelem zastupitelské demokracie. Předpokladem je, že majorita bude 

v souladu se vstupní legitimitou vždy současně rozhodovat tak, aby nepoškozovala zájmy 

menšiny. Výlučně je spoléháno na „hlas lidu“ jako na jediný zdroj legitimity, a je tak 

pěstován pocit silné kolektivní identity a všudypřítomný pocit vzájemné sounáležitosti 

(Scharpf, 1998).  

Z výše uvedeného textu je možno vyvodit následující poznatky. Vstupně orientovaná 

legitimita tvoří kolektivní identitu. Tuto kolektivní identitu vymezuje mimo jiné společná 

historie, jazyk a etnikum. Tak silná forma kolektivní identity není v rámci Evropské unie 

v blízké budoucnosti uskutečnitelná. „V rámci historické, jazykové, kulturní, etnické a 

institucionální diverzity, není pochyb o tom, že Unie je velmi daleko od dosažení silné 

kolektivní identity, která je budována v národních demokraciích. Institucionální reformy 
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nebudou výrazně zvyšovat vstupní legitimitu rozhodnutí přijímaných většinou“ (Scharpf, 

1998, s. 6).  

Výstupní legitimita (vláda pro lid), se zaobírá otázkou, zda mají aktivity (politiky) 

Evropské unie dostatečnou podporu u veřejnosti. Očekává, že aktivity Unie budou vyjádřením 

společných preferencí. Toto pojetí abstrahuje, na rozdíl od vstupní legitimity, od požadavku 

vytvoření silné kolektivní identity. Zároveň neklade důraz na solidaritu a očekává 

automatickou podřízenost menšiny většině (Scharpf, 1998). 

Prostředků k dosažení výstupní legitimity je více než u vstupní legitimity. Výstupní 

legitimita pochází z daných norem a procesů institucí. Tyto instituce musí zabezpečovat 

plnění dvou základních cílů – zamezit zneužití veřejné moci, které může být následkem zájmů 

jednotlivců (zájmové skupiny). Druhým cílem je řešení problémů efektivní cestou.  

Scharpf (1998) rovněž tvrdí, že v současnosti je možno dosáhnout pouze výstupní 

legitimity. S tím souhlasí i Kiiver, který se domnívá, že výstupy politik Evropské unie jsou 

legitimní. Politické vystupování EU není v rozporu s míněním většiny a není tak chápáno 

negativně. Důležitější je míra participace zastupitelských orgánů v rozhodovacím procesu 

(vstupní legitimita). Evropský parlament disponuje omezenými pravomocemi, ve srovnání 

s vnitrostátními parlamenty na úrovni členských států. Z tohoto důvodu je na Evropský 

parlament pohlíženo negativně. Evropská témata nejsou zahrnuta do volebních kampaní a 

evropští voliči, tak nemají dostatečné informace o straně, pro kterou hlasují. Evropské strany 

zároveň nemohou prosazovat preference voličů, protože je neznají (Kiiver, 2006). 
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3. Legitimita EU a její slabá místa 

Evropská unie je často kritizována za to, že principy jejího rozhodování nejsou v souladu 

s kritérii demokratického vládnutí. V této souvislosti vystupuje jako klíčová debata o 

demokratickém deficitu EU, která se zaměřuje se na deficit demokratické legitimity orgánů a 

institucí Evropské unie, neexistující vazby na evropskou občanskou veřejnost a 

technokratické, respektive netransparentní rozhodování. Hlavní příčinou deficitního stavu 

demokracie pak podle mnohých je skutečnost, že transfer pravomocí národních států na 

nadnárodní úroveň není kompenzován rozvojem demokratických mechanismů v unijních 

orgánech a institucích. 

V institucionálním vymezení Evropské unie hrají ústřední roli tři orgány. Jsou jimi 

Evropská komise, Rada Evropské unie (dále také Rada EU nebo Rada) a Evropský parlament. 

Každý z těchto orgánů je charakteristický svou specifickou rolí v rámci integračního procesu.  

3.1 Legitimita EU a její deficit 

Hlubší integrace dnešní Evropské unie by byla jistě již od počátku novodobého 

integračního procesu nebyla možná, kdyby se nejvyšší evropští představitelé nemohli 

spolehnout na automatický prvek v podobě nevynucené a tiché podpory evropského lidu, při 

realizaci jejich rozhodnutí (tzv. permisivní konsensus). Je třeba zdůraznit, že permisivní 

konsensus nebyl synonymem pro přímou podporu lidu k hlubší integraci, ale spíše pro 

převažující nezájem občanů členských států vůči evropskému integračnímu procesu. 

Referenda o otázkách evropské integrace jsou dobrým vyjádřením legitimity. 

Poprvé byla legitimita Evropské unie výrazně zpochybněna v průběhu ratifikačního 

procesu Smlouvy o Evropské unii. Občané Dánska tuto smlouvu zamítli v národním referendu 

v červnu 1992. Francouzští občané se v průběhu prvního referenda jen velmi těsně vyjádřili 

pro její přijetí. Navíc v roce 1994 zamítli norští občané vstup své země, již podruhé v historii, 

do Evropské unie v referendu.  

Tyto mezníky evropské integrace lze považovat za definitivní konec období, kdy evropští 

občané „tichým a nevynuceným“ souhlasem podporovali představitele EU v rámci stále 

prohlubujícího se integračního procesu. Následovaly tři další referenda, kde občané EU 

vyjádřili svůj nesouhlas s dalšími kroky k hlubší integraci. V roce 2001 odmítli občané Irska v 

referendu Niceskou smlouvou, aby ji posléze při opětovném konání referenda přijali. 
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Následující Smlouvu o Ústavě pro Evropu (dále také Ústava) odmítli v referendech občané 

Nizozemí a Francie a tato smlouva nakonec nebyla přijata.   

Po odmítnutí Ústavy se dvacet šest států tehdejší Evropské unie rozhodlo pro ratifikaci 

Lisabonské smlouvy parlamentní cestou. Pouze v Irsku se v červnu 2008 konalo referendum, 

ve kterém irští občané v prvém kole hlasování odmítli ratifikaci Lisabonské smlouvy. Po 

úpravě některých problémových částí této nové revize primárního práva, se v Irsku v roce 

2009 uskutečnilo druhé referendum, kde se irští občané tentokrát vyjádřili pro přijetí 

Lisabonské smlouvy. Prvotní odmítnutí Lisabonské smlouvy v irském referendu, ale i 

samotné opakování tohoto referenda, vzneslo opět výrazné pochybnosti o legitimitě Evropské 

unie jako celku. 

Zejména problematický průběh ratifikace Maastrichtské smlouvy může sloužit jako 

přelom, který výrazně přispěl k eliminaci čtyři desetiletí trvajícího permisivního konsensu.  

Občané EU se sami sebe začali dotazovat, zda jim hlubší integrační proces může v budoucnu 

přinést pozitiva, která zároveň předčí negativa evropského integračního procesu. 

3.1.1 Legitimita a efektivita 

Někteří autoři upozorňují na vzájemnou korelaci efektivity a legitimity. Nutno dodat, že 

efektivita není odvozena pouze od ekonomické výkonnosti dané jednotky, ale je jí zásadně 

ovlivněna.  

Například Majone (2008) se domnívá, že se Evropská komise snaží občany přesvědčit, že 

integrační proces EU je výkonnější než ve skutečnosti. Evropský integrační proces na začátku 

své existence prosperoval, netížila jej nezaměstnanost a lidé byli celkově spokojeni. Tudíž 

integrační proces a instituce Unie byly považovány legitimní. V devadesátých letech nastal 

pokles hospodářské výkonnosti, který nezbrzdily ani rozsáhlé pokusy o ekonomické oživení 

Unie, mezi které patřila i například neúspěšná Lisabonská strategie přijatá na přelomu 

tisíciletí. Tento autor tvrdí, že nejvyšší evropští představitelé v čele s Komisí si špatnou 

hospodářskou situaci dobře uvědomují, avšak z jejich prohlášení lze vyčíst opak. 

Informovanost občanů EU byla v počátcích evropské integrace velmi omezená, ale s jejím 

prohlubováním a rozšiřováním nastala změna a lidé vyžadují informace o dění v EU. Roste 

tak poptávka po zodpovědnosti a výsledcích. „Evropská politika už nebude posuzována 

z hlediska jejího možného přínosu pro integrační proces, nýbrž z hlediska jejího skutečného 

přínos pro sociální situaci občanů EU. To znamená, že nízká výkonnost, zvláště pak ta 
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hospodářská, bude znamenat větší hrozbu pro nedůvěryhodnost a legitimitu institucí EU než 

dříve“ (Majone, 2008, s. 27). 

3.1.2 Deficit demokratické legitimity 

Demokratická legitimita je nekonkrétním pojmem, jehož vymezení je velmi 

problematické. Deficit demokratické legitimity je obecně možno posuzovat ze dvou rovin. 

První rovinu tvoří empirické šetření týkající se názorů veřejnosti na Evropskou unii. Druhou 

rovinou jsou normativní hodnocení institucí Evropské unie. Ukazatele pro posuzování deficitu 

demokratické legitimity mohou například být: 

• šetření Eurobarometru, 

• míra účasti občanů EU ve volbách do Evropského parlamentu, 

• parlamentní kontrola exekutivních orgánů na nadnárodní úrovni, 

• implementace legislativy EU, 

• dodržování směrnic Unie v členských státech. 

 

 Vymezit legitimitu Evropské unie není jednoduché, protože obě dvě dimenze legitimity, 

jak vstupní (input), tak výstupní (output), jsou předmětem pro samostatné zkoumání. V rámci 

první dimenze zejména řeší, proč klesá podpora evropských občanů pro evropskou integraci. 

Druhá dimenze řeší otázku tzv. demokratického deficitu, který pojednává především o 

nedostatcích v rozhodovacím procesu EU. Těmito dvěma otázkami se bude následující text 

zabývat. 

3.2 Demokratický deficit 

Obdobně jako v případě dalších pojmů zmíněných v této práci, neexistuje jedinečná 

definice demokratického deficitu. Její výklad totiž ovlivňují klíčové aspekty konkrétních 

interpretací demokracie, a tak konsensus v rámci vymezení pojmu demokratického deficitu 

v Evropské unii neexistuje. To ale nezabraňuje tomu, aby byl v kontextu Evropské unie hojně 

užíván. Význam demokratického deficitu se v průběhu své existence měnil a je odrazem 

mnoha pohledů. V minulosti demokratický deficit souvisel zejména s podřadným postavením 

Evropského parlamentu a voláním po jeho posílení v institucionální struktuře EU. Toto 

tvrzení koreluje s definicí demokratického deficitu, kterou přinesla před více než dvaceti lety 

S. Williamsová (Williams, 1991, s. 27): „Demokratický deficit je propastí mezi mocí 
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přenesenou vnitrostátními parlamenty na úroveň Společenství a Evropského parlamentu, 

čnícího nad touto propastí, kterou vyplňují byrokraté, vystupující jako evropští odborníci … 

moc se musí přesunout do Bruselu“. S odstupem času lze říci, že moc se sice do Bruselu 

přenesla, ale propast se neuzavřela, nýbrž zvětšila. Národní parlamenty odevzdávaly po 

částech svou autonomii do Bruselu v mylné domněnce, že Evropský parlament nabude stavu, 

kdy bude srovnatelný s národními parlamenty. I v současnosti je demokratický deficit EU 

přisuzován zejména oslabené roli Evropského parlamentu v porovnání s Radou EU a 

Evropskou komisí. Proto je podle mnohých parlamentarizace EU základním východiskem 

k odstranění demokratického deficitu.  

3.2.1 Vznik debat o demokratickém deficitu 

Prvotní zmínky o demokratickém deficitu se začaly šířit v tehdejším Evropském 

společenství na začátku sedmdesátých let minulého století. Za původce vzniku toho slovního 

spojení je obecně považován bývalý britský labourista David Marquand, jež jako první 

pojednával o demokratickém deficitu ve svém díle Parliament for Europe z druhé poloviny 

sedmdesátých let. Jako reakce na tyto debaty byly v roce 1979 uskutečněny první přímé volby 

do Evropského parlamentu, které dočasně posílily legitimitu EU.  

Obavy z demokratického deficitu se ve Společenství opět a významně započaly šířit 

zhruba v polovině osmdesátých let dvacátého století. Jednalo se o diskuze spojené 

s podepsáním a následným přijetím Jednotného evropského aktu (JEA) na konci osmdesátých 

let minulého století. Jednotný evropský akt lze kvalifikovat jako první výrazný soubor 

opatření k prohloubení integračního procesu, a tím i jako původce rapidního nárůstu 

diskutujících v rámci politických představitelů jednotlivých států.  JEA nově přenášel 

významné pravomoci ze státní úrovně na úroveň nadnárodní (viz příloha 1). Jelikož byl první 

pozměňující smlouvou primárního práva, bylo možno předpokládat, že s každou další revizí 

bude počet diskutérů stoupat. Maastrichtská smlouva tato očekávání pouze potvrzovala, když 

přinesla požadavek finalizace jednotného vnitřního trhu a současně zesílila pravomoci 

Evropského parlamentu prostřednictvím nově zavedeného principu spolurozhodování. V 

souladu s tímto nástrojem Parlament nabyl práva rozhodování společně s Radou EU o většině 

legislativních návrhů předložených Evropskou komisí.  

Obavy z demokratického deficitu byly zprvu (do přelomu tisíciletí) zjevné zejména v 

Dánsku, Švédsku, Francii, Velké Británii a Nizozemí, tedy mezi členskými státy 

charakteristickými svými stabilními demokratickými systémy. V současnosti však obavy z 
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následků demokratického deficitu rostou napříč celou Evropou – bez ohledu na kvalitu 

fungování jednotlivých demokratických zřízení členských států. V celé Evropě vzrůstá počet 

lidí, kteří podezírají EU z nerespektování ekonomických či politických zájmů členských států. 

Ať jsou obavy z demokratického deficitu oprávněné či ne, podvědomí občanů stále více 

přijímá domněnku, že EU je nedemokratickým systémem a to je potřeba změnit (Hix, 

Høyland, 2011). 

3.2.2 Standardní verze demokratického deficitu 

Standardní verze demokratického deficitu je souborem pěti tezí, který shrnuje přítomnost 

demokratického deficitu v Evropské unii. Byla představena J. Weilerem a jeho 

spolupracovníky v roce 1995. O deset let později modifikovali tento soubor pěti prvků 

demokratického deficitu autoři Føllesdal a Hix (2006). Tím dali vzniknout modifikované 

verzi demokratického deficitu nazývané jako aktualizovaná standardní verze demokratického 

deficitu.  

Zkráceně lze poskytnout vymezení demokratického deficitu do následujícího souboru tezí: 

1. zvýšení pravomocí exekutivních institucí EU se současným snížením vlivu a kontroly 

národních parlamentů, 

2. omezená role Evropského parlamentu v institucionálním uspořádání EU, 

3. neexistence evropských voleb (zdroj legitimity), 

4. Evropská unie je vzdálená voličům (institucionální a psychologická vzdálenost), 

5. politiky EU nejsou v souladu s preferencemi občanů EU (Føllesdal, Hix, 2006). 

 

a) Postavení národních parlamentů v EU 

Føllesdal a Hix a (2006) zařazují mezi největší problémy deficitu demokracie v Evropské 

unii omezené postavení národních parlamentů, respektive jejich omezený vliv na utváření 

evropských politik. V Evropské unii totiž zaujímá výsadní postavení orgán exekutivního rázu 

(Evropská komise), jehož rozhodování je realizováno mimo dosah národních parlamentů.  

Weiler et al. (1995, s. 3) k tomuto problému dodávají: „Přestože formální hranice států 

zůstaly netknuty, na poli, kde se aplikuje transfer pravomocí směrem k Unii, byly ve 

skutečnosti čáry vymezení hranice důsledně překresleny“.  

V evropských státech je typickým jevem parlamentní forma vlády, kdy parlamenty 

jednotlivých států disponují zákonodárnou mocí a volení zástupci vystupují jako reprezentanti 
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lidu. Národní parlamenty zabezpečují požadavek odpovědnosti národních vlád vůči svým 

voličům a tyto národní legislativní orgány mají mimo jiné kompetence národní vládu odvolat. 

Vyjmenované elementární mechanismy fungování národních parlamentů evropská úroveň 

v praxi postrádá.  

Jedním z vedlejších produktů evropské integrace je zvýšení exekutivní moci a současně 

snížení moci legislativní. Platforma Evropské unie pracuje na principu, kde je tvorba evropské 

politiky závislá na exekutivním nadnárodním orgánu, tedy na Evropské komisi. Vystupování 

Evropské komise jako jedinečného exekutivního orgánu samo o sobě netvoří problém. 

Problémem je fakt, že tento exekutivní orgán není odpovědný národním parlamentům a tedy 

lidu (Hix, Føllesdal, 2005). 

Scharpf (1998) dodává, že na omezení pravomocí národních parlamentů mělo velký vliv i 

postupné rozšiřování hlasování v Radě EU kvalifikovanou většinou. To pak mělo za následek 

omezování pravomoci národních parlamentů v oblastech, kde se hlasuje kvalifikovanou 

většinou. Jelikož národní parlamenty zde nemají šanci ovlivnit tato hlasování, tak z výše 

uvedeného textu vyplývá, že první hledisko demokratického deficitu zdůrazňuje transfer 

pravomocí členských států směrem k Unii, čímž je přímo oslabena působnost a kontrolní 

mechanismus národních parlamentů. Jestliže je postavení národních parlamentů slabé, bylo by 

přirozené očekávat dominantní postavení Evropského parlamentu. Takováto očekávání jsou 

mylná, jak objasňuje druhé hledisko ilustrující přítomnost demokratického deficitu. 

b) Role Evropského parlamentu v institucionálním uspořádání EU 

Tradičně nejvíce je kritizováno slabé postavení Parlamentu v institucionální struktuře EU. 

Evropský parlament není parlamentem v původním slova smyslu, protože nemůže navrhovat 

zákony. Hlavním znakem deficitu demokratické legitimity je tedy skutečnost, že Parlament 

nemá právo zákonodárné iniciativy, toto právo má výhradně Evropská komise. Občané nemají 

vliv na složení Komise, protože ta je vybírána vládami, nikoliv národními parlamenty, a až 

poté schvalována Parlamentem. Jinými slovy lze říct, že zákonodárnou iniciativou disponuje 

občany nevolená, a tudíž nikoliv přímo demokraticky odpovědná, Komise. Parlament sice 

může Komisi odvolat, ale v tomto případě se jedná o velmi obtížný a těžce obhajitelný proces. 

Komise je dále charakteristická širokým portfoliem kompetencí a její odpovědnost je velmi 

omezená. 

Úspěšné reformy zakládajících smluv v polovině osmdesátých let, výrazně navýšily 

pravomoci Evropského parlamentu. Očekávaným předpokladem těchto kroků bylo zvýšení 
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legitimity a postupné odstraňování demokratického deficitu. Lisabonská smlouva v tomto 

trendu pokračovala a navýšila pravomoci Evropského parlamentu zejména o proceduru 

řádného legislativního postupu (viz příloha 1). Stále však tato instituce stále není srovnatelná 

s Radou EU. V rámci přijímání legislativy totiž existují oblasti (např. zemědělská politika), 

kde se legislativa přijímá tzv. zvláštní legislativní procedurou, která přiřazuje Evropskému 

parlamentu pouze roli konzultanta. Navíc Evropský parlament disponuje omezenou 

legislativní iniciativou, respektive může pouze požádat Komisi o předložení návrhu. Evropský 

parlament nemá ani suverenitu při sestavování Komise (podrobněji v kap. 4.3).  

Deficit legitimity lze dále spatřovat i v Radě EU, která je charakteristická, stejně jako 

Komise, nejasným vymezením moci. Rada má jak legislativní, tak exekutivní pravomoci. 

Důvod kombinace exekutivních a legislativních pravomocí u Rady EU lze spatřovat v tom, že 

si členské státy chtěly zajistit politickou kontrolu nad vývojem Unie. Rada EU, stejně jako 

Komise, trpí deficitem demokratické odpovědnosti, protože Evropský parlament a ani národní 

parlamenty nemohou ministry Rady odvolat. Transparentní dělba moci je jedním z 

předpokladů liberální demokracie, o které bylo pojednáváno v předchozí kapitole. 

c) Volby do Evropského parlamentu 

Spolu s negativními výsledky referenda, je účast ve volbách do Evropského parlamentu 

nejlépe rozeznatelným symptomem deficitu legitimity Evropské unie. První volby do 

Evropského parlamentu byly uskutečněny v roce 1979. Ačkoli pravomoci Evropského 

parlamentu postupně rostly, legitimita této instituce, potažmo celé EU se snižovala, což je lze 

pozorovat v grafu 3.1. 

 Zdroj: European Parliament, 2013a, vlastní úprava 
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Graf 3.1 Volební účast ve volbách do Evropského parlamentu (1979-2009) 
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Tato neobvyklá situace, kdy s postupným zvyšováním pravomocí EP současně docházelo 

ke snižování volební účasti v jednotlivých kolech voleb do Parlamentu, dala vzniknout 

typologii voleb prvního (first-order elections) a druhého řádu (second-order elections). 

Pro volby druhého řádu, a tedy i pro volby do Evropského parlamentu, jsou 

charakteristické následující znaky: 

• nižší volební účast v komparaci s volbami do národního parlamentu (first-order 

elections), 

• více prostoru pro nové a malé politické strany, 

• podporu ztrácejí vládní strany, 

• volby překračují státní hranice, 

• voliči více podporují osobnosti, 

• vyšší procento neplatných hlasů v komparaci s volbami prvního řádu, 

• čím jsou rozdílnější pravidla voleb do EP od voleb prvního řádu, tím je volební 

účast nižší, 

• média a voliči volbám druhého řádu nevěnují takovou pozornost, protože 

předvolební kampaň není dostatečně zajímavá (Šaradín, 2008). 

 

Magnette (2005) vysvětluje výše uvedenou paradoxní situaci, kdy posilování pravomocí 

Evropského parlamentu má za následek snižující klesající volební účast tím, že Parlament sice 

posiluje své pravomoci v důležitých oblastech jako je například vnitřní trh, ale nedisponuje 

legislativními pravomocemi v oblastech, které by nejvíce zajímaly občany. Navíc jednotlivé 

strany v členských státech nejsou schopny utvořit pro voliče zajímavé předvolební kampaně. 

Volby do EP jsou tak srovnatelné s těmi regionálními, které občany také příliš nezajímají, 

protože většinou nejsou zaměřeny na národní a citlivá témata. Evropské volby se mohou stát 

volbami první kategorie až v případě, kdy Evropský parlament získá pravomoci rozhodovat 

v otázkách, které jsou pro voliče nejzajímavějšími.  

Pro Evropský parlament je již od jeho počátku typický systém politických frakcí, kde se 

sdružují poslanci jednotlivých politických orientací a tyto frakce nejsou vymezeny hranicemi 

daných států. Tato politická uskupení pak neplní všechny funkce, kterými disponují 

v klasickém politickém systém politické strany (Fiala, Mareš, Sokol, 2007). 

Problémem evropských voleb je neexistence politické soutěže na úrovni Evropské unie, 

respektive evropských politických stran. V rámci těchto stran není zjevná rivalita k přístupu 
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k evropské politice. Neexistují tak strany, které by mohly prosazovat odlišné preference svých 

voličů. Tento fakt pak nahrává zájmovým skupinám, pro které evropské instituce vyhrazují 

velký prostor Hix (2008). 

Z výše uvedeného lze usoudit, že volby do Evropského parlamentu pouze prohlubují 

pomyslnou propast mezi občany EU a poslanci EP, kteří zastupují nadnárodní politické 

skupiny (frakce). Občané považují tyto volby za podřadné, a proto jejich účast dosahuje 

dlouhodobě klesající tendence.  

Dalším důsledkem nízké volební účasti může být neexistence jednotného evropského 

volebního zákona. Volby do Evropského parlamentu nejsou harmonizované, což má například 

za následek, že v jednom státě mohou občané jako kandidáta do Evropského parlamentu 

nominovat občana staršího dvaceti pěti let (Itálie a Kypr), zatímco v jiném státě může být 

volen občan starší osmnáct let. Z toho plyne, že jsou volby ponechány v plné kompetenci 

národních států a globální rovnost není zajištěna. 

d) Institucionální a psychologická dimenze demokratického deficitu 

Čtvrtým znakem demokratického deficitu je vzdálenost mezi Evropskou unií a občany, 

která nabývá dvou úrovní. První z nich je institucionální vzdálenost evropských institucí od 

občanů EU. Tato dimenze spočívá zejména v omezené možnosti kontroly evropské exekutivy 

skrze volby do EP. Druhou úrovní tohoto demokratického deficitu je úroveň psychologická, 

která je zapříčiněna tím, že občané nejsou s to pochopit instituční skladbu Unie, protože ta 

odlišná (vzdálená) od institucí národních, kterým občané rozumí. Psychologická vzdálenost 

pak má například za následek, že občané nejsou schopni jednoznačně vymezit exekutivní 

orgán a ani legislativní orgán, který by exekutivu kontroloval.  Občané například ani nevědí, 

že Evropská komise není pouze byrokratickým a exekutivním orgánem, ale disponuje i funkcí 

vyjednávací. Institucionální uspořádání je tak součástí komplexního politického systému, 

který v občanech vyvolává zmatek (Føllesdal, Hix, 2006). Psychologickou vzdáleností tak tito 

dva autoři myslí netransparentnost zejména Evropské komise a Rady EU.  

e) Vzdálené politiky EU od preferencí občanů 

Z výše uvedených prvků demokratického deficitu vyplývá, že politiky EU nejsou 

v souladu s preferencemi občanů a tedy není zajištěna vstupní dimenze legitimity. Unie 

přijímá postupy, se kterými se většina národních států, potažmo obyvatel, zřídka kdy 

ztotožňuje. Preference evropských voličů jsou tak málokdy uspokojeny. Jako původce tohoto 
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problému však nelze vinit pouze Evropskou unii jako nadnárodní politický celek. Významnou 

roli zde hrají vlády členských států, které často posouvají opatření, jež by v členských státech 

z určitých důvodů nebyla obhajitelná, na evropský stupeň. Tento scénář je častým řešením 

vlád členských států EU, protože opatření nemusí souhlasit s veřejným přesvědčením občanů 

daného státu a navíc tak mohou obcházet vnitrostátní soudy, národní parlamenty a další 

orgány (Føllesdal et al., 2008). 

Z výše uvedeného plyne, že demokratický deficit je problémem všech hlavních orgánů 

Evropské unie, způsobu rozhodování, voleb i dalších oblastí Evropské unie. Jedná se tak o 

komplexní problém, kde se jednotlivé prvky vzájemně ovlivňují. Tento problém pak zasahuje 

Evropskou unii jako celek. Některé z vyjmenovaných problémů jsou dlouhodobými, jiné se 

postupně objevují. 

Vzhledem k nejednotnosti názorů v rámci zkoumání demokratického deficitu nelze výše 

zmíněné prvky považovat za dogmatické. Standardní verze demokratického deficitu vychází 

z měřítek posouzení liberální zastupitelské demokracie, o které bylo pojednáno v předchozí 

kapitole této práce (viz kap. 2.6). Z toho plyne, že měřítko demokratičnosti dané entity 

vychází z její komparace se státním zřízením, respektive s federací, kterou Evropská unie 

prozatím není. Standardní verze demokratického deficitu tak může být spíše pojata jako 

základní východisko pro diskuzi o existenci, či neexistenci demokratického deficitu.  

Mezi jednotlivými prvky výše popsané standardní verze demokratického deficitu lze od 

sebe oddělit ty, které se týkají institucionálního demokratického deficitu (formální 

demokratická legitimita) a prvky, které jsou předmětem sociologického demokratického 

deficitu (sociální demokratická legitimita). Institucionální demokratický deficit se týká 

zejména postavení národních parlamentů, respektive Evropského parlamentu ve struktuře EU 

a možnostmi jejich demokratické kontroly. Ostatní prvky spadají spíše do roviny 

sociologického demokratického deficitu, o kterém bude pojednáno dále v této kapitole 

(kapitola 3.3). Pokud je toto rozdělení přijato jako relevantní, je možno tvrdit, že 

institucionální demokratický deficit lze vyřešit reformou institucí EU. Řešení sociologického 

demokratického deficitu je zcela jistě problematičtější, protože jej s určitostí nelze zcela 

eliminovat institucionální reformou. 

3.2.3 Argumenty vystupující proti existenci demokratického deficitu 

Majoritní většina autorů, která se zabývá demokratickým deficitem v Evropské unii, 

souhlasí s tím, že Evropská unie trpí demokratickým deficitem a odvolávají se tak na výše 
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popsanou standardní verzi demokratického deficitu. Tato podkapitola představí teze dvou 

nejznámějších autorů, kteří zpochybňují přítomnost deficitu demokracie a tvrdí, že 

nedokonalý rozhodovací proces EU není příliš odlišný od nedokonalostí vyskytujících se 

v demokratických státech. Těmito autory jsou Giandomenico Majone a Andrew Moravcsik.  

Majone tvrdí, že demokratický deficit je otázkou standardů. „Debaty o demokratickém 

deficitu v EU jsou otázkou o cílech integračního procesu. Ti, kdo si myslí, že ekonomická 

integrace musí vyústit v politickou integraci, mají sklon aplikovat na evropské instituce 

standardy legitimity odvozené z teoretických a praktických poznatků zastupitelských 

demokracií. S těmito předpoklady nesouhlasíme a v současnosti jsou pro nás irelevantní“ 

Majone (1998, s. 5). 

Majone je proti politizaci Evropské unie. Vytýká Evropské komisi, že je zpolitizovaná, 

protože má příliš mnoho pravomocí. Větším problémem pak je, že tyto pravomoci nejsou 

přesně vymezené. Myšlenka federální Evropy podle něj byla vždy pouze projektem čelních 

představitelů EU, se kterými se evropští občané neztotožňovali. To má za následek, že došlo 

výhradně k europeizaci elit. Nejvyšší představitelé Unie tak zvolili integraci před demokracií. 

Příkladem, kde lze vidět upřednostnění integrace před demokracií, což autor nazývá jako 

„handl mezi demokracií a integrací“ je to, že Evropská komise má monopolní postavení 

v rámci legislativní iniciativy, což je zásadním porušením demokracie. Tento autor 

upozorňuje na to, že v politických systémech národních států sice většinu návrhů předkládá 

v parlamentech exekutiva (vláda), ale poslanci je mohou změnit. V Evropské unii může 

návrhy Komise upravovat pouze Rada EU, pokud se na tom shodne jednomyslně. Evropská 

komise navzdory tomu, může nakonec legislativní návrh stáhnout (Majone, 2008). 

Tento autor přirovnává Evropskou unii k tzv. regulatornímu státu. Regulatorní 

kompetence, které Unie získala, na ni byly předány členskými státy. Vlády podle něj 

delegovaly své pravomoci na Unii (např. harmonizace či standardizace monetární politiky), 

aby je oddělily od domácích většinových vlád. Evropská unie tak může být spíše 

přirovnávaná k regulačním úřadům, než k vládám. Deficit demokracie pak podle tohoto 

autora neexistuje. Zdůrazňuje, že rozhodovací procesy by neměly být demokratické, protože 

demokratická Evropská unie by přinesla boj o politickou moc. To by pak mohlo ohrozit její 

fungování, protože výstupy jejího rozhodování by podléhaly krátkodobým preferencím, 

namísto toho, aby byly uspokojovány dlouhodobé zájmy většiny (Majone, 1998).   

Majone má za to, že většina občanů EU si nepřeje vytvoření politické unie, ale spíše 

preferují vývoj ekonomické integrace. Fungující ekonomické integrace může být podle něj 
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dosáhnuto pouze, když politická rovina zůstane od ekonomické oddělena. Proto je 

demokratický deficit: „cenou, kterou platíme za udržení národních suverenit“  Majone (1998, 

s. 5). 

Moravcsik (2002), americký politolog, si myslí, že Evropská unie i její rozhodovací 

mechanismy netrpí deficitem legitimity. Demokratický deficit v EU neexistuje a nazývá jej 

mýtem. Za hlavní zdroj legitimity považuje národní vlády a jejich odpovědnost. Odmítá 

komparaci Evropské unie s ideálními formami zastupitelských demokracií, ze kterých 

vycházejí teorie demokratického deficitu. Tento autor se domnívá, že instituce Evropské unie 

fungují na platformě tzv. systému brzd a protiváh, které zabezpečují vyrovnávání pravomocí 

Evropského parlamentu s ostatními institucemi. Efektivně pak funguje i demokratická 

kontrola skrze národní parlamenty. Dále soudí, Rada EU nepostrádá odpovědnost, protože 

vnitrostátní parlamenty a domácí média jsou kontrolory jejího chování v Bruselu. 

Odmítá také hypotézy, že Evropská unie trpí demokratickým deficitem pouze proto, že se 

zdá běžnému občanovi vzdálená a není založena na historických základech. Autor je 

přesvědčen, že pokud jsou přijata rozumná kritéria pro posouzení legitimity, pak lze vyvodit 

závěr, že demokratičnost Evropské unie není ohrožena právě díky systému brzd a protivah, 

tedy nepřímé demokratické kontrole skrz národní parlamenty. Evropský parlament 

nepovažuje za instituci druhé kategorie a oponuje, že jeho pravomoci byly postupně výrazně 

navýšeny. Má za to, že unijní politiky jsou v drtivé většině transparentní a odpovídají 

požadavkům občanů Evropské unie. Moravcsik dále upozorňuje, že Evropská unie se nemá 

stát superstátem. K tomu může podle něj dopomoci například udržení omezené fiskální 

působnosti Unie. (Moravcsik, 2002). 

3.3    Demokratický deficit přesahující uspořádání institucí EU 

Institucionální dimenze demokratického deficitu vychází zejména z předpokladu, že 

hlavním problémem deficitu legitimity je nedemokratické nastavení institucionálního rámce 

Evropské unie. Odstranění demokratického deficitu by pak mělo být zabezpečeno 

institucionální reformou, respektive posílením pravomocí Evropského parlamentu a národních 

parlamentů v rozhodovacím procesu EU. Je však důležité upozornit na další pojetí 

demokratického deficitu, které je přímo spjato s neexistencí evropské identity a potažmo 

evropského politického národa (dému). Tuto dimenzi demokratického deficitu lze nazvat jako 

sociologickou. 
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3.3.1 Slabá kolektivní identita EU 

Výzkum v oblasti sociologického demokratického deficitu se majoritně opírá o 

nedostatky v oblasti vstupní legitimity. V souvislosti s Evropskou unií se často pojednává o 

chybějícím občanském zájmu v určování politické agendy, ústavních defektech, nízkém 

zájmu účastnit se hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, neexistenci jednotného 

evropského dému, téměř neexistující evropské identity a v neposlední řadě také o přílišném 

tlaku na realizaci cílů bez ohledu na sociální a kulturní potřeby občanů (viz technokracie). 

Otázkou identity se zaobírá mnoho společenskovědních oborů a množství odborných 

prací, což přispívá k její popularitě, avšak zároveň i k nepřehlednosti. Identita je tak odedávna 

problematickým konceptem z důvodu nejednoznačnosti jejího vymezení. V rámci 

polysémantického chápání konceptu identity, bylo v její historii zkonstruováno mnoho 

vymezení, které byly více či méně úspěšné.  

Základním východiskem pro Evropskou unii je fakt, že evropské kultury a národní 

identity byly v minulosti, a jsou i v současnosti, značně rozdílné a zejména vojenské 

konfrontace a studená válka, ale i globalizace, jakékoli formování evropské identity značně 

ztížily. Poprvé byl koncept Evropské identity rozpracován na počátku sedmdesátých let 

minulého století v Deklaraci evropské identity. Tato deklarace se stala jedním 

z nejdůležitějších výstupů kodaňského summitu v roce 1973. Jednou z jejích hlavních úloh 

bylo zajištění jasného vymezení vztahů, tehdejších devíti členských států ES, s třetími 

zeměmi, protože tehdejší členové pociťovali odpovědnost za zbytek světa. Evropská identita 

byla složena z tří stavebních prvků, kterými byly: 

• společné dědictví, zájmy a zvláštní povinnosti, 

• dynamický proces evropské unifikace, 

• jednotné vystupování vůči třetím zemím.  

 

Lze odvodit, že tyto tři pilíře byly založeny na požadavku posílení vnitřní jednoty, kdy 

měly zemím pomoci nalézt a posílit společné zájmy a zajistit tak jednotu ve vystupování vůči 

zbytku světa.  Zejména v době, kdy sice hospodářská dimenze integrace fungovala bez větších 

problémů a podařilo se ustavit relativně fungující celní unii, avšak také v době, kdy 

Společenství zmítaly významné politické krize. 

V Maastrichtské smlouvě byla evropská identita zmíněna sice již v její preambuli, kdy 

k posílení Evropské identity mělo přispět provádění společné zahraniční a bezpečností 



39 
 

politiky. Evropská identita ale byla pouze krátce včleněna pouze do třetího pilíře SEU 

s názvem Společná zahraniční a bezpečnostní politika.  

Strohý náznak potřeby vytvoření Evropské identity v maastrichtské smlouvě je prvkem 

nedostatečně informujícím o systému legitimizace, jež tvoří platformu pro fungování EU. 

„Maastrichtská smlouva redukuje koncept identity v nejlepším případě na základ mezinárodní 

diplomacie, v nejhorším případě na quasi-militarizované jádro, jinými slovy na vyšší určení, 

dle kterého se bude řídit obranná politika na stále více komplexním globálním bitevním poli“ 

(Burgess, 2000, s. 479).  

Významným problémem bránící vývoji evropské identity je nepochybně fakt, že evropská 

identita a národní identita jsou v rozporu. Na tento problém lze poukázat například s odkazem 

na Řecko a Spojené království, ale třeba i Pobaltské státy. U těchto států je národní identita 

podporována velmi silnými pocity národní hrdosti, což má za následek, že evropská identita 

v těchto státech nabývá podřadného postavení, jak lze pozorovat z grafu 3.27.  

 
Graf 3.2 Národní identita versus Evropská identita8 

Zdroj: European Commission, 2013a, vlastní úprava 
 

3.3.2 Neexistence evropského lidu 

V roce 1993 vešla Maastrichtská smlouva v platnost. Byla smlouvou, která položila 

základy k zřízení občanství Evropské unie. Zcela jistě nelze tvrdit, že ti, kteří koncept 

občanství navrhli a prosazovali, si byli vědomi toho, jak rozporuplně bude koncept Občanství 
                                                 

7 Naopak u států stojících u samotného počátku evropské integrace se národní identita a evropská identita nemá 
tendenci vzájemně vylučovat. 

8 Otázka na dotazované zněla: „V blízké budoucnosti sami sebe vidíte jako … ?“ 
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Evropské unie přijat. Státy se v souvislosti s jeho zavedením začaly obávat o to, že by jejich 

suverénní vlády mohly být automaticky přeřazeny do velké nadnárodní jednotky.   

Maastrichtská smlouva tak odkryla členským státům dilema, kterému se věnuje 

kupříkladu Robert A. Dahl (1994) ve svém článku A democratic dilemma: system 

effectiveness versus citizen participation. Občané kteréhokoliv státu (dilema je hlubší v 

případě menších států) mají možnost výběru mezi dvěma volbami. V první variantě mohou 

klást požadavek na zachování národní suverenity a vykonávání moci pouze v teritoriu daného 

státu, což jim přináší větší a direktivnější moc. Nicméně vyvstává zde riziko, že nezávislý stát 

nebude s to ovlivnit procesy a rozhodnutí odehrávající se vně státu. Druhý scénář dává 

možnost lidu přenést části své suverenity ve prospěch větší politické jednotky, jež bude moci 

výrazně efektivněji ovlivnit budoucí vývoj světa. Samotní občané však nebudou s největší 

pravděpodobností moci přímo ovlivnit procesy této politické jednotky.  Nutno podotknout, že 

uvedené dilema není produktem Maastrichtské smlouvy, ale projevovalo se již mnohem dříve. 

Toto dilema lze účinně aplikovat na malé a vyspělé země jako jsou Dánsko, Norsko či 

Švýcarsko. Instance nadnárodního rozměru ovlivňují demokratické země v odlišné míře. 

V obecném měřítku platí, že interní rozhodování v menších demokratických zemích jsou 

externími (světovými) vlivy více omezovány, jelikož jejich hospodářství je závislé na 

mezinárodním obchodu. Toto popsané dilema tak může pomoci k pochopení dánského 

postavení k evropskému občanství. 

Nutno podotknout, že omezený koncept Evropského občanství nepřináší evropský lid 

v původním slova smyslu. I přes tuto skutečnost však jeho přijetí bylo po dlouhou dobu 

otázkou rozsáhlé diskuze. Nejvýznamnějším důvodem bylo vymezení ve Smlouvě o Evropské 

unii, jež popisovala občanství Unie následovně: „Každá osoba, která má státní příslušnost 

členského státu, je občanem Unie“ (Smlouva o EU, 1992, čl. 8). Předmětem pozornosti zde 

byla otázka vztahu mezi národním občanstvím a unijním občanstvím.  

Problémem bylo, že Smlouva o Evropské unii tuto otázku nijak nekonkretizovala9. Užší 

vymezení občanství přinesla Amsterodamská smlouva (1997), kde byl původní článek 

aktualizován o text: „Občanství Unie nenahrazuje, nýbrž doplňuje státní příslušnost členského 

státu" (Amsterodamská smlouva, 1997, článek 17).  

                                                 
9 Výklad pojmu občanství Unie a neexistence jeho konkretizace neexistence způsobila, že Dánsko si díky ní 

vyjednalo na tomto poli výjimku (tzv. opt-out). Panovala zde obava, že by unijní občanství bylo vnímáno jako 
nadnárodní a mohlo by tak substituovat národní občanství. Následně by se občané jiných členských států 
mohli bezproblémově stát občany Dánska. 
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Z výše uvedeného textu plyne, že Občanství Evropské unie skýtá mnoho otázek. Moro 

(2012) přidává zevrubnější náhled, když nabízí dva pohledy na občanství EU. Z prvního 

pohledu je podle něj občanství bezobsahovou složkou silně vázanou na národní občanství. 

Z druhého pohledu může znamenat útok na národní suverenitu, jelikož subjektivně 

zpochybňuje individuální příslušnost ke členskému státu. V žádném případě se nejedná o 

substitut národního občanství. Otázka globálního občanství je v rozměru konceptu Evropské 

unie (a dříve Evropského společenství) otázkou dlouhodobě diskutovanou.  

Například Magnette (2005) popírá existenci evropského lidu, který by sdílel kolektivní 

identitu, protože unijní úroveň politické komunikace nedisponuje komunitním smyslem, 

kolektivní zkušeností či pamětí. Tento fakt pak činí Unii nedemokratickou. Belling (2006) 

poukazuje na to, že i když byl proveden pokus o kodifikaci evropského občanství, nelze o 

politickém národě, z důvodu chybějících předpokladů, prozatím hovořit. Kodifikace unijního 

národa neznamená totiž automatický vznik evropského lidu a evropské občanství je odvozeno 

z občanství národních států. 

V rámci snah odbourání problému nedostatečné legitimity EU a směrování k jednotné 

evropské identitě, byly v minulosti využity mnohé nástroje, avšak bezúspěšně. Například 

v roce 1985 byl ustanoven v Evropském parlamentu ad hoc výbor, jehož náplní práce bylo 

vypracovat koncept pro vytvoření Evropy lidu. Koncept měl být sestrojen ze souboru 

iniciativ, které si kladly za cíl vytvoření symbolů nové evropské pospolitosti – evropské logo, 

evropská vlajka, evropská hymna, standardizace evropských občanských a řidičských 

dokladů, oficiální státní svátek a v neposlední řadě Adonninova zpráva rozpracovala evropské 

občanství. Dle Majoneho (2008, s. 17) se ve skutečnosti se žádnou evropskou loajalitu 

nepodařilo vybudovat, přestože tyto prvky měly unii pomoci získat lidskou tvář. 

Jolly (2007) tvrdí, že pokud by došlo k vytvoření evropského lidu, Evropská unie by se 

mohla řídit principy parlamentního většinového systému a demokratický deficit by tak 

neexistoval. 

Na závěr této kapitoly lze usoudit, že posilování občanského prvku v rozhodování na 

evropské úrovni je přímo úměrné snižování demokratického deficitu. Tyto tendence jsou 

zřejmé již od konce sedmdesátých let, kdy se občané mohli zúčastnit prvních voleb do 

Evropského parlamentu. Dále byl občanský prvek posilován Maastrichtskou smlouvou, 

zavedením institutu evropského občanství a v neposlední řadě také s přijetím Lisabonské 

smlouvy a s tím související zařazení Listiny základních práv a svobod do primárního práva 

EU. 



42 
 

3.4 Slabá místa debat o demokratickém deficitu 

Autoři, kteří se zabývají výzkumem demokratického deficitu v EU a možnostmi jeho 

řešení, formulují svá tvrzení na základě toho, jak vnímají formu EU. Ti autoři, kteří 

Evropskou unii považují za stát nebo federaci10, nalézají přesvědčivé argumenty pro potvrzení 

demokratického deficitu v Evropské unii. Naopak autoři, kteří vymezují EU jako mezinárodní 

organizaci či regulatorní stát11, striktně odmítají nutnost nastolení demokracie v Evropské 

unii, respektive demokratický deficit nevnímají jako problém. V prvé řadě je nutno uvědomit 

si, že současná forma Unie nekoresponduje s žádnou výše vyjmenovanou podobou. 

3.4.1 Evropská unie – systém sui generis12 

Evropský integrační proces je už od svého vzniku útvarem, který nemá obdoby. Jeho 

specifičnost má demonstrovat skutečnost, že Evropská unie nemůže být definitivně zařazena 

jako mezinárodní organizace a ani federace států. Jedná se o jejich kombinaci. Evropská unie 

je tak více mezinárodní organizace, ale méně než federace. Jde o zcela nový útvar, jehož 

existence je podložena mezinárodními smlouvami a v žádném případě nelze zaměňovat za 

útvar uzavřený a porovnatelný s jiným zřízením (Pitrová, Fiala 2003). 

Evropská integrace představuje dynamický proces, který za několik desítek let své 

existence docílil takového stupně vývoje, jakého se jiné politické systémy nedočkaly ani za 

stovky let. Z tohoto důvodu nemůže být prostorově a časově statickým objektem zkoumání. 

Jinými slovy, Evropská unie disponuje nejpropracovanějšími pravidly a souborem pravomocí, 

kterými nemůže operovat žádné jiné současně fungující uskupení jednotlivých států na světě. 

Jedinečnost platformy, na které Evropská unie pracuje, by měla být důvodem zamezujícím 

srovnávání Unie s jinými entitami.  

Například Schmidt (2006) upozorňuje na zásadní rozdíly mezi Evropskou unií a 

národními státy, které většinou již dosáhly finality svého vývoje a jsou charakteristické svou 

nedílnou suverenitou, neměnnými geografickými hranicemi, jednotnou identitou, zavedenou 

vládou, a to vše ve fungujícím demokratickém prostředí. Žádnou z těchto charakteristik 

současná Evropská unie nenaplňuje. S tímto nelze než souhlasit. 

Systém fungování, na kterém je Evropská unie založena, je tedy charakteristický 

kombinací znaků federace a mezivládní organizace.  
                                                 

10  Těmito autory jsou například již zmínění Simon Hix, Andreas Føllesdal či Joseph Weiler. 
11  Zejména již zmínění Moravcsik a Majone. 
12  Sui generis je slovní spojení pocházející z latiny a v překladu znamená „svého druhu“. 
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Evropskou unii charakterizují následující prvky federace: 

• existence duálního občanství (občanství EU je doplňkové), 

• Unie disponuje právní subjektivitou, 

• jednotná měna (Eurozóna), 

• uplatňování nadnárodní metody spolupráce, 

• využití principu subsidiarity, 

• společná geografická hranice. 

 

EU disponuje následujícími prvky mezivládní organizace: 

• Unie je založena mezivládními smlouvami, 

• členské státy zůstávají suverénní, 

• mezivládní metoda spolupráce, 

• výlučná pravomoc členů měnit zakládající smlouvy, 

• rozpočet je tvořen společnými vklady členů. 

 

Výše uvedený výčet jistě není úplný. Má sloužit jako podklad pro autorovy výroky o 

nezařaditelnosti EU. Nesrovnatelnost Evropské unie s  jinou entitou a nejednotnost vymezení 

demokratického deficitu jako pojmu výrazně ztěžuje zhodnocení, zda Evropská unie je 

skutečně postihnuta demokratickým deficitem, či není.  

Obecně lze tvrdit, že ti autoři, kteří si jsou jistí přítomností demokratického deficitu, si 

svůj úkol zjednodušují, neboť srovnávají Evropskou unii se státem nebo federací. V případě 

komparace Evropské unie s federací pak není žádných pochyb o tom, že Evropská unie je 

nedemokratická. Naopak ti autoři, kteří řadí Evropskou unii do kategorie mezivládních a 

jiných organizací, jsou vcelku pochopitelně přesvědčeni, že EU netrpí demokratickým 

deficitem. 

Z výše uvedeného lze odvodit, že dokud bude Evropská unie systémem sui generis a bude 

„více než mezinárodní organizace, ale méně než stát“, otázka její dostatečné či nedostatečné 

demokratičnosti bude vycházet pouze ze subjektivních názorů jednotlivců. Pro další 

pokračování práce je však nezbytné rozhodnout o tom, jestli Evropskou unii postihuje 

demokratický deficit, anebo je tento deficit pouze mýtem. V následující podkapitole se o to 

autor práce pokusí.   
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3.5 Posouzení přítomnosti demokratického deficitu v EU 

V první kapitole, která se věnuje demokracii, byla uvedena definice demokracie v pravém 

slova smyslu jako vláda lidu. Pokud by byla tato velmi zjednodušená definice demokracie 

aplikována na platformu Evropské unie, bylo by zřejmé, že Evropská unie není demokracií. 

Z tohoto úhlu pohledu by bylo možno také poznamenat, že Unie nebyla nikdy demokratickou, 

protože dle mnohých názorů byla dříve vládou jejích nejvyšších představitelů a v současné 

době se o ní mnohdy říká, že je byrokratickou, jinými slovy vládou úředníků.  

Druhým argumentem obhajující tvrzení, že Evropská unie trpí demokratickým deficitem, 

může být fakt, že Evropská unie jeho přítomnost sama přiznává. „Demokratický deficit je 

pojem odvolávající se na názor, že Evropská unie je v důsledku složitých metod, které 

používá, vzdálena běžnému občanovi a postrádá tak nutnou demokratičnost. Mezi občany 

převládá názor, že institucionálnímu schématu Společenství dominuje instituce, která 

kombinuje legislativní a exekutivní formy vlády (Rada), a instituce, která postrádá 

demokratickou legitimitu“ (Kolektiv pracovníků ICEU, 2004). Jak uvádí Pitrová (2004), byly 

to zejména evropské instituce, které vnesly do veřejné diskuze pojmy, jako jsou demokratický 

deficit či demokratická legitimita. 

Za nejsilnější argument hovořící pro přítomnost demokratického deficitu v Evropské unie 

považuje autor fakt, že nelze očekávat, že demokratickou kontrolu Rady EU mohou zajistit 

nepřímo národní parlamenty, tak jak tvrdí Majone. Národní parlamenty nedisponují 

dostatečnými nástroji k zásahům do evropského politického procesu. Lisabonská smlouva sice 

zlepšila informovanost národních parlamentů a zajistila skrze ně kontrolu dodržování principu 

subsidiarity, avšak tento nástroj není v rámci rozhodovacího procesu EU závazným (viz další 

kapitola). O tom, zda legislativní návrh porušuje princip subsidiarity, nakonec rozhodne Rada 

a Parlament.  

Zejména z těchto důvodů se autor přiklání k tvrzení, že Evropská unie trpí 

demokratickým deficitem. Je-li naplněna hypotéza, která předpokládá, že Evropská unie je 

nedemokratická a trpí institucionálním a sociologickým demokratickým deficitem, je dále 

potřeba nalézt řešení, který by přispěla ke zmírnění demokratického deficitu, anebo jej úplně 

odstranila.  
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4. Možnosti odstranění deficitu demokracie v EU 

V předchozí kapitole byly popsány znaky demokratického deficitu v Evropské unii. Byla 

také potvrzena hypotéza, že Evropskou unii postihuje demokratický deficit. Proto je nyní 

možno posoudit možnosti odstranění demokratického deficitu v EU. 

V první části této kapitoly budou analyzovány relativně nové nástroje, o kterých se 

v posledních letech nejvíce vedly debaty, a které přinesla Lisabonská smlouva národním 

parlamentům a Evropskému parlamentu s cílem zvýšení jejich participace v rozhodovacím 

procesu. V další části kapitoly budou zhodnoceny klady a zápory Evropské občanské 

iniciativy – nástroje přímé demokracie, o kterém bylo zeširoka pojednáno již v první kapitole. 

V druhé kapitole práce byly volby do Evropského parlamentu shledány jako jeden 

z nejdůležitějších zdrojů legitimity. Proto v této kapitole bude navrhnuta možná reforma voleb 

do Evropského parlamentu, která by měla teoretické předpoklady k tomu, aby tyto druhořadé 

volby posílila na úroveň voleb prvního řádu. Reforma voleb do Parlamentu je dle autora 

klíčovou k posílení legitimity jak Evropského parlamentu, tak i Evropské unie jako celku. Na 

závěr třetí kapitoly budou uvedena možná východiska pro úplné odstranění demokratického 

deficitu v Unii.  

4.1 Pozadí vzniku Lisabonské smlouvy 

Lisabonská smlouva se stala výsledkem osmiletého hledání odpovědi na otázku 

budoucího vývoje Evropské unie, kterou položila Deklarace o budoucnosti Evropy v roce 

2001. Deklarace o budoucnosti Evropy ustavila Konvent o budoucnosti Evropy (dále také 

Konvent), jehož cílem bylo vypracování návrhu vhodného rozdělení kompetencí v Evropské 

unii, zlepšení demokracie, transparentnosti a efektivity. Hlavním důvodem tohoto požadavku 

bylo jednak budoucí rozšíření Unie o deset států v roce 2004, ale i například ztráta občanské 

důvěry, netransparentnost institucí a orgánu EU a existence demokratického deficitu. 

Konvent, jemuž předsedal Valéry Giscard d´Estaing, vypracoval návrh nového 

dokumentu Evropské unie, jako reakci na neuspokojivé změny vyvolané Amsterodamskou 

smlouvou (1997) a Smlouvou z Nice (2001). Tento nový dokument byl představen jako 

Návrh smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu v červenci 2003. Jednalo se o jediný výstup 

Konventu, a tak následně po ukončení mezivládní konference, kde byly přizvány i přistupující 

země, byla v říjnu 2004 parafována Smlouva o Ústavě pro Evropu (dále také Ústavní 

smlouva). Původním předpokladem bylo, že po ratifikaci vstoupí tato smlouva v platnost na 
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konci roku 2006. Ústavní smlouva měla být přelomová zejména tím, že měla nahradit, nikoli 

pouze aktualizovat, dosavadní zakládající smlouvy. Podmínkou jejího vstupu v platnost byla 

její ratifikace všemi státy Unie. Tato podmínka však nebyla splněna z důvodu jejího odmítnutí 

ve francouzském a nizozemském referendu.  

Odmítnutí Ústavní smlouvy však neznamenalo konec snahám o zjednodušení právního 

základu Evropské unie a posílení demokratického prvku uvnitř rozšiřující se Evropské unie. V 

průběhu německého předsednictví byla přijata tzv. Berlínská deklarace, která odrážela snahu 

hlavních evropských představitelů o vytvoření nové reformní smlouvy. Cílem pak bylo její 

přijetí v krátkém časovém horizontu, nejlépe do následujících voleb do Evropského 

parlamentu v roce 2009.  

V červenci 2007 proto byla svolána mezivládní konference, která jako alternativu 

k odmítnuté Smlouvě o Ústavě pro Evropu vypracovala Lisabonskou smlouvu, jež byla 18. 

prosince 2007 podepsána. Následoval téměř dvouletý ratifikační proces a Lisabonská smlouva 

vešla v platnost 1. prosince prosince 2009. Jako poslední ji ratifikovala 3. listopadu 2009 

Česká republika. 

4.2 Současné postavení národních parlamentů v EU 

Národní neboli vnitrostátní parlamenty13 hrají v  Evropské unii velmi podstatnou úlohu a 

jsou zakotveny v primárním právu Unie. V současnosti se na evropské úrovni primárně věnují 

kontrole při přijímání legislativy EU. Lze je tak označit za strážce principu subsidiarity. 

Lisabonská smlouva výrazně posílila pravomoci vnitrostátních parlamentů na úrovni EU. Ty 

měly v minulosti možnost pouze diskutovat s Evropským parlamentem skrze Konferenci 

parlamentních výborů pro Evropské záležitosti (COSAC). Dokladem jejich důležitosti může 

být fakt, že jsou v Lisabonské smlouvě často zmiňovány14.  

Lisabonská smlouva v souvislosti s národními parlamenty přinesla mnoho změn. 

Například rozšířila jejich práva na informace, což znamená, že návrhy legislativních aktů 

musí být předloženy nově i vnitrostátním parlamentům. Dále přinesla zapojení vnitrostátních 

parlamentů do revize Smluv, do prostoru svobody, bezpečnosti a práva. V neposlední řadě 

poskytla vnitrostátním parlamentům možnost kontroly dodržování principu subsidiarity při 

tvorbě legislativy, které se bude věnovat následující text. 

                                                 
13 V Lisabonské smlouvě jsou národní parlamenty uváděny jako vnitrostátní parlamenty. 
14 Zejména v Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii a Protokolu č. 2 o používání zásad 

subsidiarity a proporcionality. 
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Lisabonská smlouva ustavila mechanismus, díky kterému mají národní parlamenty právo, 

ve lhůtě osmi týdnů upozornit na nesrovnalosti v legislativním návrhu15 Komise, jež není 

v souladu s principem subsidiarity. Odůvodněné stanovisko zpochybňující dodržení principu 

subsidiarity mají národní parlamenty16 právo zaslat již v počáteční fázi utváření legislativy. 

Nutnou podmínkou pro zajištění přezkoumání legislativního návrhu Komisí pak je, aby 

alespoň jedna třetina přidělených hlasů národních parlamentů Evropské unie upozornila na 

nedostatky legislativního návrhu (tzv. žlutá karta). Evropská komise se v tomto případě může 

zachovat tak, že návrh nechá nezměněný, přepracuje jej, anebo stáhne. Musí však své 

rozhodnutí zdůvodnit. 

Pokud Evropská komise trvá na tom, že zanechá legislativní návrh neměnný navzdory 

nadpoloviční většině nesouhlasně vyjádřených parlamentů (tzv. oranžová karta), musí 

předložit odůvodnění Evropskému parlamentu a Radě. Tyto dvě instituce pak rozhodnou, zda 

je zmíněný návrh v souladu s principem subsidiarity a následným hlasováním rozhodnou o 

tom, zda bude daný legislativní návrh dále projednáván17.  

Podle Paskaleva (2009) přináší mechanismus včasného varování čtyři nové dopady na 

rozhodování. Prvním je situace, kdy vlády menších států mohou, aby nebyly přehlasovány 

v Radě EU, využít svého vlivu v národním parlamentu k zablokování legislativního návrhu 

v rámci mechanismu předběžného varování. Druhým dopadem je možnost národních 

parlamentů vyjádřit postoj k danému legislativnímu návrhu dříve, než ministr nebo vláda 

zaujme jakoukoliv pozici. Zatřetí, národní vlády mohou upevnit svou pozici v rámci 

vyjednávání Rady EU tím, že si zavážou národní parlamenty k zajištění určité pozice. 

Posledním dopadem pak je, že členové národních parlamentů mohou využít nově vyrovnané 

postavení obou komor v parlamentech. 

Je otázkou, zda nově nabyté pravomoci mohou přinést větší vliv národních parlamentů na 

rozhodování v Evropské unii. Dominantní úlohu ve většině států stále mají vlády, nikoliv 

národní parlamenty.  

Mechanismus včasného varování však nepochybně má předpoklady k tomu, aby přispěl 

k oslabení demokratického deficitu v Evropské unii. Může například směřovat k obsáhlým 

debatám o evropských tématech na úrovni národních parlamentů. Problémem pro posouzení 

                                                 
15 Jedná se návrhy Evropské komise, Evropského soudního dvora, doporučení Evropské centrální banky a 

žádosti Evropské investiční banky, jejichž účel je přijetí legislativního aktu. 
16 Jednokomorové parlamentu mají jeden hlas. Dvoukomorové (bikamerální) parlamenty disponují dvěma hlasy. 
17 Pokud většina hlasů Rady (55 %) nebo Evropského parlamentu bude proti, projednávání legislativního návrhu 

bude zastaveno. 
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návrh může pro parlamenty být fakt, že velká většina legislativních návrhů (zhruba 90 %) 

v rámci řádného legislativního postupu je přijímána již v první fázi, tedy v prvním čtení 

v Evropském parlamentu (viz graf 4.1). Na jednu stranu je potřeba vyzdvihnout efektivitu 

institucí při přijímání legislativy. Na druhou stranu tato efektivita výrazně zkracuje časový 

úsek, ve kterém mohou parlamenty členských zemí daný návrh zkoumat.  

 

Graf 4.1 Podíl přijaté legislativy v jednotlivých fázích legislativního procesu EU (%)   

Zdroj: zdroj: European Commission, 2011, vlastní úprava  
 
 

Navíc skutečnost, že dvoukomorové národní parlamenty, kterých je v EU většina, 

disponují dvěma hlasy, může za určitých okolností způsobit obtíže, protože komory 

parlamentu nejsou povinné zaujmout stejné stanovisko. Obě komory parlamentu se tak mohou 

názorově střetnout.  

Do současnosti byl mechanismus včasného varování v podobě žluté karty aplikován 

pouze dvakrát. V prvém případě národní parlamenty vyjádřily nesouhlas k návrhu revize 

směrnice, která upravovala svobodu poskytování služeb na vnitřním trhu Evropské unie vůči 

právu na stávku, přezdívané jako Monti II18. Druhým případem pak bylo odmítavé postavení 

národních parlamentů vůči zřízení instituce Evropského veřejného žalobce. V obou případech 

Evropská komise návrh stáhla (Euroskop.cz, 2013).  

Údaj hovořící o tom, že byl mechanismus včasného varování využit v historii své 

existence pouze dvakrát, může být zapříčiněn dvěma scénáři. Prvním je, že Komise při 

                                                 
18 Podkladem pro návrh byla zpráva skupiny bývalého komisaře Maria Montiho s názvem Nová strategie pro 

jednotný trh. Tato zpráva měla za cíl nalézt možnosti pro oživení trhu.  
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konstrukci návrhů legislativy postupuje správným způsobem a dodržuje tak aplikaci principu 

subsidiarity při tvoření legislativního návrhu. Druhým scénářem může být to, že národní 

parlamenty nejsou s to dostatečně posoudit a kontrolovat aplikaci principu subsidiarity.  

Zajímavým návrhem, jak posílit roli národních parlamentů v legislativním procesu, může 

být například zavedení tzv. červené karty19. Tento mechanismus byl prosazován již před 

přijetím Lisabonské smlouvy. Nakonec byl však vynechán. Bez pochyb by však mohl 

napomoci k odstraňování demokratického deficitu a role vnitrostátních parlamentů při 

kontrole hlavního exekutivního orgánu by mohla být posílena. Nutností by však bylo 

zabezpečit jeho správné využívání, protože kdyby byl zneužíván ve prospěch národních 

parlamentů, mohl by narušovat efektivitu legislativního a současně tak prohlubovat krizi 

legitimity. 

4.3 Současné postavení Evropského parlamentu  

Evropský parlament je součástí základní institucionální struktury EU již od počátku jejího 

fungování. Za více než padesát let svého fungování získal Parlament větší pravomoci, ale ani 

v současnosti se svými pravomocemi nemůže rovnat Evropské komisi a Radě EU. 

Postavení Evropského parlamentu ve struktuře Evropské unie je dlouhodobě 

diskutovaným tématem. Evropský parlament je jedinou institucí EU, jejíž představitelé jsou 

přímo voleni občany. Evropský parlament je zároveň institucí, jež se ve spojení 

s demokratickým deficitem objevuje nejčastěji. Parlamenty v národních státech jsou obecně 

posuzovány jako kontroloři legitimity rozhodování. Posilování pravomocí Evropského 

parlamentu je tak pro mnohé základním východiskem k demokratizaci Evropské unie.  

Legislativní moc Evropského parlamentu byla v posledních třech dekádách významně 

navyšována. Původní konzultativní proceduru doplnil Jednotný evropský akt o kooperační 

proceduru, kterou Maastrichtská smlouva povýšila na proceduru spolurozhodování. Dále byla 

metoda spolurozhodování v Evropském parlamentu v nevelké míře rozšířena a také 

zjednodušena Amsterodamskou smlouvou a Niceskou smlouvou. 

Lisabonská smlouva posílila legislativní pravomocí Evropského parlamentu a 

přejmenovala metodu spolurozhodování na řádný legislativní postup. Tím byl EP prakticky 

postaven na úroveň Rady Evropské unie při rozhodování o majoritní většině unijních 
                                                 

19 Nakonec se mechanismus červené karty objevil v rámci tzv. obecné passerelly. To znamená, že vnitrostátní 
parlamenty disponují právem, v šestiměsíční lhůtě, vetovat zjednodušené revize Smluv (ustanovení také 
nazývané jako „sebonovelizační“).  
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zákonů20, respektive u 85 oblastí rozhodování Evropské unie. Ačkoliv řádný legislativní 

postup rozšířil spolurozhodovací proces o 40 nových oblastí, stále je poměrně velká část 

evropské legislativy přijímána odlišným legislativním postupem, mimořádným legislativním 

postupem21. Mimořádný legislativní postup poskytuje Evropskému parlamentu v zásadě 

konzultační úlohu. Ta je pak druhořadá, protože Rada EU není z pohledu práva na vyjádření 

Evropského parlamentu povinna reagovat.  

Z hlediska schvalování rozpočtu Evropské unie, získal Evropský parlament rovněž větší 

pravomoci.  Lisabonská smlouva zavedla požadavek souhlasu Evropského parlamentu při 

schvalování ročního rozpočtu nově i u povinných výdajů. 

Lisabonská smlouva zavedla výrazné změny také v jiné oblasti, když zvýšila možnost 

Evropskému parlamentu provádět demokratický dohled nad Komisí. Článek 17 SEU popisuje: 

„S přihlédnutím k volbám do Evropského parlamentu a po náležitých konzultacích navrhne 

Evropská rada kvalifikovanou většinou Evropskému parlamentu kandidáta na funkci předsedy 

Komise. Tohoto kandidáta zvolí Evropský parlament většinou hlasů všech svých členů. 

Nezíská-li potřebnou většinu, navrhne Evropská rada do jednoho měsíce kvalifikovanou 

většinou nového kandidáta, kterého zvolí Evropský parlament stejným postupem“ 

(Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii, čl. 17, 2010).  

Ze zmíněného článku Lisabonské smlouvy tak vyplývá, že Evropská rada musí brát 

v úvahu při návrhu na předsedu Evropské komise výsledky z  voleb do Evropského 

parlamentu. To v praxi znamená, že příští předseda Evropské komise bude pravděpodobně 

některý ze současných poslanců Evropského parlamentu. Ve finále však může být narušena 

neutralita předsedy Komise, který může mít tendenci prosazovat zájmy té politické frakce, 

jejíž je členem. 

Řádný legislativní postup posiluje legitimitu a má potenciál ke zmírnění institucionálního 

demokratického deficitu, protože je zde předpoklad vyhotovení kvalitnějšího právního 

předpisu navrhnutého Evropskou komisí. Nebo také může zabezpečit efektivnější využití 

rozpočtu Evropského unie. Lisabonská smlouva řádným legislativním postupem přinesla 

prvek, které má potenciál ke snížení deficit demokracie v Evropské unii. 

 I přesto však zůstává rozměr demokratického deficitu rozsáhlý, a to především proto, že 

Evropský parlament stále nedisponuje právem legislativní iniciativy, kterou má výhradně 

                                                 
20 Nevztahuje se na oblasti, v nichž Evropská rada rozhoduje jednomyslně – v okruhu fiskální politiky je to 

například oblast týkající se přímého zdanění. 
21 Mimořádným legislativní postup spadá do 23 oblastí. 
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Evropská komise. Má pouze právo tzv. sekundární legislativní iniciativy, což jeho pole 

působnosti redukuje pouze na možnost požádání Komise o předložení legislativního návrhu. 

Nutno dodat, že na tento požadavek není pro Komisi závazný. Pokud se má EP stát 

parlamentem v pravém slova smyslu, tak je nutno, aby tento legislativní orgán EU mohl 

iniciovat legislativní návrhy.  

Někteří autoři se domnívají, že pouhé posilování pravomocí Evropského parlamentu může 

problém demokratického deficitu a legitimity Evropské unie zcela vyřešit. (např. Dalton, 

2004). Tato domněnka je diskutabilní. Není pochyb o tom, že posilování pravomocí 

Evropského parlamentu a snaha o vyrovnání jeho postavení vůči ostatním institucím Unie 

pomáhá oslabovat demokratický deficit a zvyšovat odpovědnost Unie vůči jejím občanům, 

legitimita Evropské unie však paralelně klesá. Z toho plyne, že pouhé posilování pravomocí 

Evropského parlamentu nemůže úspěšně odstranit deficit demokracie EU. Toto tvrzení může 

být podloženo například statistickými údaji měřícími volební účast do Evropského 

parlamentu. 

Posilování role Evropského parlamentu zřejmě nepovede k definitivnímu odstranění 

demokratického deficitu. Zvyšování jeho významu mezi institucemi EU je však žádoucí, 

protože pomáhá alespoň částečně redukovat demokratický deficit v Evropské unii. Evropský 

parlament zůstává nadále jedinou institucí EU, kde jeho poslanci získávají svůj mandát 

v přímých volbách. Je proto nezbytné jej zrovnoprávňovat s ostatními institucemi EU a 

zajišťovat tak větší odpovědnost Evropské unie vůči občanům. 

4.4 Evropská občanská iniciativa  

Jedna z nejvíce vítaných změn k posílení demokracie na úrovni EU je Evropské občanské 

iniciativy v rámci Lisabonské smlouvy zavedení institutu. Evropská unie tak zavedla vedle 

tradičních prvků zastupitelské demokracie i nový prvek demokracie přímé. Lidové iniciativy 

jsou v mnoha demokratických státech běžně užívány jako prostředky k posílení institucionální 

legitimity. Proto je možno od Evropské občanské iniciativy očekávat výrazné přispění ke 

zvyšování legitimity Evropské unie.  

EOI byla v Lisabonské smlouvě ukotvena ve Smlouvě o Evropské unii ve článku 11, 

který stanovuje: „Nejméně jeden milion občanů Unie pocházejících z podstatného počtu 

členských států se může ujmout iniciativy a vyzvat Evropskou komisi, aby v rámci svých 

pravomocí předložila vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle mínění těchto občanů nezbytné 
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přijetí právního aktu Unie pro účely provedení Smluv“ (Konsolidované znění Smlouvy o 

Evropské unii, čl. 11, 2010).  

Z výše uvedeného vyplývá, že Lisabonská smlouva nespecifikovala počet zemí, z nichž 

musí signatáři petice pocházet.  Tato nejasnost byla napravena v nařízení z roku 201122. 

Toto prováděcí nařízení vymezilo jednotlivé fáze procesu předložení EOI. Pro 

zhodnocení jejího přínosu je nutno tyto fáze stručně popsat: 

• První fáze. V rámci první fáze je nutno ustavit Výbor občanů. Ten je složen ze 

sedmi osob, které mají trvalé bydliště v sedmi různých členských státech. Občané 

musí rovněž splňovat minimální věkovou hranici pro uplatnění volebního práva.  

• Druhá fáze. Ve druhé fázi předloží Výbor občanů požadavek k registraci EOI u 

Komise. Ta do dvou měsíců rozhodne, zda navrhovanou iniciativu zaregistruje a 

zveřejní. 

• Třetí fáze. V případě splnění předchozích dvou fází, mohou organizátoři 

iniciativy začít se sběrem podpisů v listinné a elektronické podobě. Povolená 

délka sběru je dvanáct měsíců. 

• Čtvrtá fáze. V případě, že je sběr podpisů úspěšný, je nutno, aby příslušný 

kontrolní orgán dané země, kde se podpisy shromažďovaly, tyto podpisy ověřil a 

posoudil jejich platnost. Na ověření podpisů a posouzení jejich platnosti mají 

orgány vyhrazeny lhůtu tří měsíců. 

• Pátá fáze. Pokud jsou splněny předchozí kroky procesu předložení EOI mohou 

svou iniciativu organizátoři předložit Evropské komisi. Evropská komise je 

povinna danou iniciativu do tří měsíců iniciativu posoudit, vydat její závěry i a 

případná opatření s odůvodněním svých postupů (Evropská komise, 2014). 

 

Nutno upozornit, že naplnění všech fází procesu EOI, neznamená automatické 

vypracování legislativního návrhu Evropskou komisí. Komise se o vypracování návrhu 

rozhoduje na základě vlastního uvážení, a tudíž není zavázaná. V případě, že se však 

rozhodne Komise návrh vypracovat, daným legislativním postupem je o něm rozhodováno 

v Radě EU a Evropském parlamentu. 

 
                                                 

22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě 
(konsolidované znění)  
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Podmínka jednoho milionu signatářů se zdá být benevolentní. V přepočtu činí minimální 

počet potřebných podpisů zhruba jednu dvacetinu obyvatel Evropské unie, což je v komparaci 

s iniciativami, které jsou podávány na nižších úrovních v členských státech, relativně málo. 

Navíc podpisy mohou být sbírány elektronicky, což je nespornou výhodou zejména v době 

rozmachu sociálních sítí. Díky nim lze stanoveného podpisu dosáhnout v daleko menším 

časovém horizontu, než je pro sběr podpisů stanoven. 

Odlišný názor má například poslankyně ODS a zároveň členka Výboru pro evropské 

záležitosti Ivana Weberová (2012) se k občanské iniciativě vyjádřila následovně: „… obávám 

se, že striktní podmínky evropské iniciativy v praxi téměř vylučují její účinné využití. Lze si jen 

těžko představit, že občané budou schopni nashromáždit pro podporu iniciativy tolik podpisů, 

navíc z tolika různých států Unie, aby se musela Komise požadavky této iniciativy zabývat“. 

S výše uvedenou výtkou Ivany Weberové nelze souhlasit. Shromáždit minimální počet 

podpisů není hlavním problémem této iniciativy. Tím je spíše náročnost kladená na splnění 

jednotlivých fází předložení EOI. Je evidentní, že jak Evropská komise, tak členské státy mají 

obavy z možných negativních následků, které by mohly touto iniciativou vzniknout. Nejedná 

se o obavy neopodstatněné, jelikož například již v jednom případě se podařilo nasbírat více 

než milion signatářů pod petici, která usilovala o omezení zasedání Evropského parlamentu 

pouze na město Brusel. Iniciativa však nakonec nebyla Komisi vcelku pochopitelně 

předložena, protože její iniciátoři si byli vědomi toho, že nemohou uspět. 

Evropská občanská iniciativa je zcela nepochybně důležitým nástrojem pro zvýšení 

participace občanů v rozhodovacím procesu EU na základě přímé demokracie. EOI dává 

občanů stejné pravomoci pro iniciování legislativy, jakými disponují Evropská rada a 

Evropský parlament. Po dvou letech od vstupu EOI v platnost, bylo k 1. dubnu 2014 

registrováno dvacet iniciativ, přičemž pouze jedna splnila všechny kroky potřebné k tomu, 

aby úspěšně prošla jednotlivými fázemi procesu předložení. První úspěšnou občanskou 

iniciativou, která splnila kladené požadavky, byla iniciativa, která požadovala od Evropské 

komise návrh legislativy zajišťující základní lidské právo na vodu a hygienu, tak jak jej 

uznává Organizace spojených národů. Nasbírala více než jeden a půl milionu podpisů a tak 

bylo očekáváno vyjádření Komise. V březnu 2014 vydala Evropská komise prohlášení s tím, 

že nehodlá vypracovat v této otázce žádnou legislativu, protože požadované právo na vodu a 

hygienu je v kompetencích členských států. Zároveň vyzvala státy, aby zvýšily své úsilí 

v zásobování všech obyvatel pitnou a nezávadnou vodou (Right2Water, 2012). 
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Z toho vyplývá, že dopadem EOI bude zřejmě především vytvoření celoevropské diskuze 

v rámci evropských otázek, která může v budoucnu pomoci k budování kolektivní identity a 

sbližovat občany jednotlivých států. Lze proto spíše očekávat redukci sociologické dimenze 

demokratického deficitu.  

Evropská občanská iniciativa není jediný nástroj přímé demokracie v Evropské unii. 

Občané mají také právo adresovat petici Evropskému parlamentu (dále také petice). Toto 

právo bylo zakotveno již v předchozích Smlouvách. Petice se od EOI liší v tom, že není 

stanovena minimální hranice počtu signatářů. Jinými slovy, tuto petici může zaslat i 

jednotlivec. Petice a je adresována Evropskému parlamentu, kde o dané petici rozhoduje 

Petiční výbor Evropského parlamentu (PETI). PETI nedisponuje legislativní pravomocí, ale 

vyšetřovací, což znamená, že primárním předpokladem petice není vytvoření podnětu 

k návrhu legislativního aktu, ale prošetření věci. K vytvoření petice nejsou závazné žádné 

formální požadavky.  Nejvíce petic je tradičně podáváno ve formě stížností v oblasti 

environmentální politiky, lidských práv a vnitřního trhu (European Parliament, 2014). 

Na závěr této podkapitoly je záhodno dodat, že ideální variantou pro posílení občanského 

prvku v Evropské unii by bylo zavedení celoevropského referenda. To je v současné době 

nemyslitelné, protože by toto opatření Evropskou unii zcela federalizovalo.  

4.5 Vlastní návrh na reformu voleb do Evropského parlamentu 

Téma voleb do Evropského parlamentu je v současné době velmi aktuální, jelikož 

v květnu 2014 proběhnou v pořadí sedmé volby do Evropského parlamentu. Když se v roce 

1979 uskutečnily první přímé volby do Evropského parlamentu, předpokladem bylo, že 

vznikajícím debatám o demokratickém deficitu bude konec. Po šesti kolech voleb je jasné, že 

tyto předpoklady nebyly naplněny. Lisabonská smlouva sice posílila Evropský parlament, ale 

samotnému aktu voleb do Evropského parlamentu se příliš nevěnovala. Způsob volby tak 

zůstává i nadále v plné kompetenci členských států. Pravidla pro volby do Evropského 

parlamentu tak ve své podstatě zůstávají nezměněna již od konce sedmdesátých let minulého 

století. 

Každý členský stát má své vlastní volební předpisy. Nyní v Evropském parlamentu 

zasedá 766 poslanců a právě sedmé volby do EP v roce 2014 přinesou redukci počtu poslanců 

na 750 (plus předseda EP). Podle zakládajících Smluv jsou jednotlivá křesla rozdělena mezi 
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členské státy dle poměrného sestupného způsobu23. Volič může nově nepřímo ovlivnit výběr 

předsedy Evropské komise, kterého zvolí právě zvolený Parlament. Snížení počtu poslanců 

EP a možnost nepřímého ovlivnění předsedy Komise jsou tak nové prvky Lisabonské 

smlouvy, které přinesou nadcházející volby.  

Více než polovina občanů EU je přesvědčena o tom, že volby do Evropského parlamentu 

jsou pro ně nejúčinnějším nástrojem pro ovlivnění rozhodovacího procesu Evropské unie. 

Jako méně efektivní nástroje, jsou pak hodnoceny Evropská občanská iniciativa a petice 

Evropskému parlamentu (viz graf 4.2.). 

 
 
Graf 4.2: Volby do Evropského parlamentu jako nejdůležitější zdroj legitimity rozhodování EU24 

Zdroj: European Parliament, 2013b, vlastní úprava 

 

I přes to názor občanů o nesporné důležitosti Evropských voleb, jich v posledních 

volbách v roce 2009 přišlo volit pouze 43 % (viz graf 3.1.). Proto je potřeba radikálně změnit 

parametry těchto voleb. 

V první polovině roku 2013 vydala Komise jedno doporučení a jedno sdělení, ve kterém 

vyzvala Evropské politické strany k představení kandidátek pro volby do EP a zároveň jim 

doporučila uvést své přidružení k dané frakci. Dále Komise doporučila, aby tyto politické 

strany jmenovaly kandidáty na předsedu Komise (Evropská komise, 2013). 

Z tohoto doporučení lze pozorovat snahu Komise o zvýraznění evropských témat a 

odstartování celoevropské debaty, která by vedla k vyšší účasti ve volbách do Evropského 

parlamentu. Lze se domnívat, že se jedná o dobré kroky k posílení legitimity Evropské unie, 

                                                 
23 To má za následek, že poslanci z lidnatějších zemí zastupují více obyvatel. 
24 Otázka na dotazované zněla: „ Co považujete za nejlepší způsob, jak ovlivnit rozhodování …?“ 
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avšak je potřeba mít na paměti, že tento Akt není pro státy právně závazný, a tak jej Evropské 

politické strany nemusejí brát v úvahu.  

Aktuální šetření v rámci Eurobarometru provedené na konci roku 2013 ukazují, že většina 

občanů EU by si přálo přímo volit předsedu Evropské komise (viz graf 4.3), který je 

v současnosti volen Evropskou radou a Evropským parlamentem. Přímá volba předsedy 

Komise se zdá jako dobrý prvek pro posílení účasti na volbách do EP.  

 
 Graf 4.3: Názor občanů na potenciální možnost přímé volby předsedy Evropské komise25 

Zdroj: European Parliament, 2013b, vlastní úprava 

 

Právě otevřená soutěž o post předsedy Komise by dle názoru autora práce zabezpečila 

dostatečný zájem občanů EU o volby do Evropského parlamentu, který nyní postrádají. 

Evropské volby by se staly „důležité“. Právě měřítko důležitosti je základem pro rozlišení 

mezi volbami prvního a druhého řádu, tak jak bylo uvedeno v druhé kapitole. Tyto volby by 

pak byly pro média jistě zajímavé. Navíc by to pro členské státy neznamenalo transfer 

pravomocí na nadnárodní úroveň, což si lze u alternativních možností k zajištění důležitosti 

voleb jen těžko představit. 

Jak již bylo zmíněno v druhé kapitole této práce, ve volbách do Evropského parlamentu 

neexistuje jednotný volební zákon. V souvislosti s konáním prvních přímých voleb do 

Parlamentu byl vypracován Akt o volbě zastupitelů v Evropském parlamentu ve všeobecných a 

přímých volbách (1974). Tento dokument nastolil některé společné postupy, jako je například 

časové rozmezí uskutečnění voleb či délka trvání mandátu. Nutno však dodat, že tento Akt 

nepřinesl žádný jednotný volební systém (Fiala, Pitrová, 2003).  

                                                 
25 Otázka na dotazované zněla: „Měl by být předseda Evropské komise volen přímo …?“ 
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V podstatě tak lze uvést, že poslední volby do EP byly uskutečněny na platformě tohoto 

více než třicet let starého Aktu. 

 Ve státech EU jsou volební systémy jednotlivých států značně heterogenní. Například 

není stanoveno fixní datum pro konání voleb do Evropského parlamentu. Státy stanovují 

rovněž různé věkové hranice pro nabytí volebního práva. V některých státech může 

kandidovat na pouze politická strana či politické sdružení (například Dánsko, Řecko, ČR), 

zatímco v jiných státech může kandidovat na post poslance do EP i fyzická osoba, která 

dosáhne stanoveného počtu podpisů. Volby do Evropského parlamentu tedy postrádají 

rovnost. A právě rovnost je jeden z elementárních znaků demokracie. Pro nastolení jejich 

rovnosti by pak mohl přispět právě jednotný evropský volební zákon, který by určil stejná 

pravidla pro všechny státy a zároveň by byl závazný. 

Prvním prvkem, který by tento zákon mohl obsahovat, je snížená minimální věková 

hranice pro účast ve volbách (tzv. aktivní volební právo). Po vzoru Rakouska, kde občané 

mají aktivní volební právo do parlamentu, a tedy i do Evropského parlamentu, v případě 

dovršení věku šestnáct let. Proto by Evropský volební zákon mohl stanovit minimální 

věkovou hranici pro uplatňování volebního práva po vzoru Rakouska. Dalším možným 

řešením, které by zajistilo vyšší volební účast, je například i zavedení povinné volební účasti. 

Tato povinnost je v Evropě stanovena v Belgii, Lucembursku, Řecku a na Kypru. Tyto dva 

zmíněné nástroje by zcela jistě dokázaly pozvednout volební účast, ovšem je zároveň 

diskutabilní, jestli by současně vedly k posílení demokracie v EU. 

Při volbách do Parlamentu jsou většinou jednotlivé státy vymezeny jako celé volební 

obvody. Další prvek evropského volebního zákona by mohl být převzat z výstupu zkoumání 

Hixe a  HØylanda (2011), kteří uvádějí, že v zemích, kde jsou poslanci voleni v relativně 

malých obvodech, jsou vazby mezi občany a poslanci silnější než ve větších obvodech. Lze se 

tedy domnívat, že vymezení menších volebních obvodů, zejména ve velkých členských 

státech EU, by zajistilo větší účast občanů ve volbách do Evropského parlamentu. 

Volby do Evropského parlamentu mohou být konány v členských státech v rozmezí čtyř 

dnů. Následkem tohoto širokého časového rozpětí může nastat situace, kdy občané státu, ve 

kterém jsou konány volby do EP později než u jiných členských států, budou znát výsledky 

hlasování v jiných členských státech dříve, než odevzdají svůj hlas.  To pak může rozhodnutí 

občana, který se teprve rozmýšlí, komu svůj hlas odevzdá, zcela jistě ovlivnit či jej dokonce 

odradit od účasti v těchto volbách. Navíc čtyřdenní rozmezí nezaručuje, že všechny státy 

budou pořádat volby do Evropského parlamentu o víkendu. Volby, které se konají 
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v pracovních dnech, tak mohou negativně ovlivňovat volební účast. Proto by zákon o 

jednotných evropských volbách měl vymezit užší termíny pro konání voleb do Evropského 

parlamentu, maximálně však na dva víkendové dny. 

Přímá volba předsedy spojená s jednotným volebním systémem by zajistily důležitost a 

rovnost těchto voleb. Zcela jistě dopomohly k větší účasti občanů ve volbách do Evropského 

parlamentu a jejich medializaci. Nutno dodat, že výše uvedená myšlenka zavedení jednotného 

volebního systému není v diskuzích Evropské unie ničím novým. Nevrtal (2010) uvádí, 

členské státy se dosud na jednotném volebním systému nedohodly z několika důvodů. Zřejmě 

největším problémem je zakotvení principu subsidiarity v primárním právu EU. Zavedení 

jednotných voleb je totiž mnohými státy, zejména pak Spojeným královstvím, vnímáno jako 

zásah do vnitřních záležitostí země.  

4.6 Možnosti úplného odstranění demokratického deficitu 

Mechanismy fungování Unie obsahují mnoho více či méně efektivních nástrojů, které 

mají dopomoci k odstraňování demokratického deficitu z jejích struktur. Posoudit jejich 

skutečný přínos pro jeho oslabování, bude možné až v delším časovém horizontu. S jistotou 

se však již nyní lze říci, že nepovedou k úplnému odstranění demokratického deficitu Unie. 

Dosáhnout úplného odstranění demokratického deficitu v současné podobě evropského 

integračního procesu není možné. V druhé kapitole bylo uvedeno, že Unie je jedinečnou 

entitou, která nemá ve světě obdoby. To je způsobeno tím, že evropský integrační proces je 

produktem zejména politických a hospodářských kompromisů, které vyústily v současně 

probíhající politickou a ekonomickou integraci. 

K úplné eliminaci demokratického deficitu by bylo nutno jasně vymezit cíl evropského 

integračního procesu, který by byl podpořen všeobecným konsensem. Posléze by měly být 

přijaty veškeré kroky k jeho naplnění.  

Možné scénáře odstranění demokratického deficitu v Evropské unii: 

1. EU jako mezivládní organizace. Evropská unie by se stala mezivládní organizací 

v pravém slova smyslu. Degradace evropského integračního procesu na tento 

stupeň by udělala z Evropské unie mezivládní organizaci nejnižšího stupně. 

Pravomoci, které členské státy svěřily Evropské unii, by jim byly navráceny zpět. 

Členské státy by se tak staly zcela autonomními, postupná federalizace by se zcela 

zastavila a o Evropské unii by již nebylo možno pojednávat o entitě sui generis. 
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Evropská unie by pravděpodobně byla mezivládní organizací v podobě nejvýše 

společného trhu. Členství zemí by bylo odvozeno pouze od mezivládních dohod.  

Zaniklo by například i duální občanství a obě dimenze demokratického deficitu by 

byla zcela vyřešeny. Ekonomické dopady by však byly fatální. 

 

2. Úplná federalizace EU. Evropská unie by se změnila na federaci po vzoru 

Spojených států amerických nebo Švýcarska. Řídili by ji silní političtí 

představitelé, existoval by boj o politickou moc a na její obranu by dohlížela 

společná armáda. Pravomoci by byly jasně rozděleny mezi členské státy a federaci. 

Existovaly by skutečné evropské volby a jednotný volební zákon. Evropské 

instituce by byly nahrazeny novými orgány, které by měly jasně vymezeny 

pravomoci. Federace by utvořila velmi pevné pouto mezi jejími členy. Platila by 

nadřazenost federálních zákonů nad zákony jejich států. Členské státy by 

disponovaly soustavou svých vlastních orgánů, které by byly ustanoveny na 

stejných principech jako orgány federace. Demokratický dohled by uskutečňoval 

dvoukomorový parlament, kde by jedna z komor reprezentovala zájmy občanů a 

druhá komora by zastupovala členské státy. V čele federace by vystupoval 

prezident, jehož legitimita by byla zajištěna buď přímou volbou lidu, nebo oběma 

komorami nového parlamentu. 

 

Z výše uvedeného plyne, že první varianta by znamenala degradaci evropského 

integračního proces nejvýše na integrační stupeň, kterého dosáhlo ES v osmdesátých letech 

minulého století. Z důvodu současného provázání všech států nelze očekávat, že by státy 

přistoupily k tomuto revolučnímu kroku.  

Úplná federalizace EU se v současnosti rovněž jeví jako nepravděpodobný scénář 

krátkodobého či střednědobého vývoje Evropské unie, ačkoli ji lze považovat za logické 

vyústění v rámci finality evropského integračního procesu. V každém případě nelze 

předpokládat, že Evropská unie bude v blízkém časovém horizontu fungovat na letité 

platformě klasického federálního státu po vzoru USA. Na tomto místě lze interpretovat 

Bellingův (2006, s. 15) výrok: „Neexistuje-li předpoklad jednotné legitimity se zdrojem 

v evropském politickém národě, lze jen sotva uvažovat o federalismu, založeném na konceptu 

originální suverenity Evropské unie, oddělené od suverenity členských států.“ 
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Není pochyb, že oba dva výše zmíněné scénáře vývoje evropské integrace by zajistily 

úplnou eliminaci institucionálního a sociologického demokratického deficitu. Otázka jejich 

realizace by však v současnosti byla velmi kontroverzním tématem a tak je nepravděpodobné, 

že v Evropské unii v krátkodobém nebo střednědobém horizontu dojde k naplnění některého 

z těchto dvou scénářů. Spíše se bude budoucnost integračního procesu Evropské unie 

odehrávat dle scénáře dvourychlostní Evropy, kde budou jednotlivé skupiny postupovat 

odlišným tempem k budoucímu uspořádání EU, které bude udáváno odlišným rozsahem práv 

a povinností plynoucích z členství v Evropské unii. 

S určitostí odhadnout, jak se bude dále vyvíjet evropský integrační proces, je prozatím 

nemožné. Obecně však lze říci, že oslabování demokratického deficitu bude přímo úměrné 

zvyšující se federalizaci Evropské unie. 

 Nabízí se otázka, zda demokratický deficit je problémem, který je nutně vyřešit 

radikálním řešením. Na tuto otázku může pomoci odpovědět šetření Eurobarometru, 

zachycené v grafu 4.4, které ukazuje, že téměř polovina občanů EU je s demokracií v Unii 

spokojena a spíše spokojena, což mimochodem představuje nárůst (skupiny spokojených a 

spíše spokojených občanů) o 10 procentních bodů oproti roku 1994. 

Graf. 4.4 Spokojenost občanů s demokracií v Evropské unii26  
 

 

Zdroj: European Parliament, 2013b, vlastní úprava 

 

Z tohoto šetření plyne, že občané vnímají Evropskou unii spíše jako demokratickou a tak 

demokratický deficit pravděpodobně není naléhavým problémem, a proto je pouhá, i když, 

myšlenka radikálního řešení k jeho odstranění nesmyslná. 

                                                 
26 Otázka na dotazované zněla: „Jste spokojeni se současnou podobou demokracie v EU?“ 
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Představitelé Evropské unie jsou si navíc vědomi výskytu demokratického deficitu a zcela 

určitě využívají všechny dostupné kroky k jeho oslabení. Lisabonská smlouva přinesla 

nástroje, které bez pochyby pomohly posílit postavení národních parlamentů a jejich možnosti 

realizování demokratické kontroly. Dále nemalou měrou posílila pravomoci Evropského 

parlamentu a přiblížila jej na úroveň Rady EU. V budoucnu by měl vývoj Evropská unie 

v tomto duchu pokračovat, protože již několikrát v minulosti se ukázalo, že je to dobrá cesta. 

Dále by se mělo výrazněji pokoušet o formování kolektivní identity, která by dopomáhala 

k pozvolnému utváření evropského lidu. Nutno dodat, že v případě budování kolektivní 

identity se jedná o velmi náročný úkol, přičemž jeho pozitivní výsledek není jistý. Občané již 

v současnosti mají řadu možností jak se účastnit rozhodovacího procesu EU. Problémem je 

spíše jejich nezájem, neinformovanost a neznalost. Občanům připadá mnohdy EU právem 

vzdálená a složitá. To je argumentem pro to, aby Unie zaměřila své síly na utváření evropské 

identity. 

Evropská identita však nemůže být vytvořena za pomocí pouhé podpory občanů na 

participaci v rozhodovacím procesu. Nutností je klást důraz na společné evropské hodnoty. 

Představitelé EU by při budování kolektivní evropské identity měli myslet především na to, 

jak zvýšit ekonomický blahobyt občanů EU a vyloučit riziko sociální exkluze. Dále musejí 

klást maximální snahu o hlubší vzdělávání občanů Evropské unie, zejména s orientací na 

jazyky, historii a kulturu jiných zemí. Mělo by být zajištěno maximálně efektivní fungování 

jednotného vnitřního trhu, zejména pak svoboda volného pohybu osob, čímž by byla zajištěna 

bezproblémová mobilita pracovníků uvnitř unie. Občané EU musejí mít nepřetržitý přístup 

k informacím o dění v Evropské unii. Evropská unie musí, v měřítku globálním, vystupovat 

jako lídr. Lze souhlasit s Etzionim (2007), který tvrdí, že hlavní instancí k formování 

kolektivní identity je vedení diskuze o hodnotách především mezi občany Evropské unie.  

Všichni občané by měli být zahrnuti do této diskuze, která by v dlouhodobém časovém 

horizontu nakonec vyústila v novou kolektivní identitu. V historii proběhly takové diskuze 

například v rámci práv žen nebo životního prostředí. Problémem diskuzí vedených na unijní 

úrovni je to, že diskuze je roztříštěna pouze na členské státy a nejedná se tak o nadnárodní 

diskuzi o EU jako celku.  
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5. Závěr 

Demokratický deficit je velmi široký pojem, na který existuje velké množství různých 

názorů. Tyto názory jsou ovlivněny chápáním demokracie a legitimity, kterým proto byla 

věnována první kapitola. 

Druhá kapitola již byla zaměřena na vymezení demokratického deficitu, respektive jeho 

dvěma dimenzím. První rozměr demokratického deficitu byl nazván jako institucionální 

demokratický deficit EU a je odrazem nevyrovnaného postavení národních parlamentů a 

Evropského parlamentu ve srovnání s ostatními orgány EU, zejména pak Evropskou komisí a 

Radou Evropské unie. Omezené pravomoci Evropského parlamentu, jakožto jediného přímo 

voleného orgánu EU, jsou mnohými považovány za hlavní zdroj demokratického deficitu 

v Evropské unii. Přestože v minulosti s každou revizí primárního práva jeho pravomoci 

narůstaly, stále tento orgán nedosáhl pravomocí exekutivních orgánů EU. Vyústěním této 

situace pak je, že Evropský parlament jako legislativní orgán Evropské unie, nemá právo 

legislativní iniciativy, přičemž tato pravomoc náleží do výhradní kompetence Evropské 

komise. Z tohoto důvodu nelze Evropský parlament označit parlamentem v pravém slova 

smyslu. Neexistence silné zastupitelské instituce na nadnárodní úrovni pak nemůže zajistit 

demokratický nadnárodní systém. 

Úvahy o existenci demokratického deficitu v EU však nelze redukovat pouze na 

nedokonalý institucionální rámec EU. Proto se autor práce zabýval také druhým rozměrem 

demokratického deficitu, kterým je deficit sociologický. Předpokladem sociologického 

demokratického deficitu je, že Evropská unie není a ani nemůže být demokratickou, protože 

na nadnárodní úrovni téměř neexistuje identita, která je nutnou podmínkou pro formování 

evropského lidu. Navíc národní identity, které byly budovány po dlouhou dobu a jsou 

v  současnosti velmi silné, nejsou slučitelné s nadnárodní identitou (viz graf 3.2). Proto nelze 

v blízké budoucnosti očekávat vytvoření evropské identity a ani evropského lidu. Nutno 

dodat, že právě lid je základem pro fungování každého demokratického systému.  

Ve třetí kapitole autor této práce provedl krátkou analýzu relativně nových mechanismů, 

zavedených Lisabonskou smlouvou, kterými jsou systém včasného varování, řádný 

legislativní postup a Evropská občanská iniciativa. Bylo zjištěno, že tyto mechanismy mají 

potenciál k oslabení demokratického deficitu, nikoli však k jeho úplnému odstranění. 

V budoucnu lze s každou další revizí primárního práva očekávat navyšování pravomocí 
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Evropského parlamentu a posilování národních parlamentů v rozhodovacím procesu Evropské 

unie.  

Mnohokrát v této práci bylo připomenuto, že zvyšování pravomocí Evropského 

parlamentu nezajistilo vyšší volební účast do Evropského parlamentu. Naopak volební účast 

s každým kolem těchto voleb klesala (viz graf 4.2). Tento jev je důsledkem zejména 

odlišnosti voleb do Evropského parlamentu od voleb v členských státech. Volby do 

Evropského parlamentu běžně neřeší národní otázky, nejsou dostatečně medializovány, a tak 

jsou obecně občany EU považovány za nedůležité. Jejich význam by mohla pozvednout 

například přímá volba předsedy Evropské komise, což by většina občanů EU uvítala (graf 

4.3).  

Ačkoli existuje široké spektrum možností k zajištění více či méně efektivního oslabování 

demokratického deficitu v Evropské unii, existuje jen málo možností, jak jej úplně odstranit. 

Závěr třetí kapitoly je proto věnován možnostem úplného odstranění demokratického deficitu 

EU. Ty se dle autora omezují na dva kontrastní scénáře, kdy jedním z těchto scénářů je plná 

federalizace Evropské unie a scénářem druhým je její rozpuštění. Realizace obou scénářů je 

však v současnosti velmi nepravděpodobná. Proto je nutné nadále posilovat zapojení 

Evropského parlamentu a národních parlamentů do rozhodovacího procesu Evropské unie, 

zajistit vyšší volební účast a budovat společnou evropskou identitu, která může v budoucnu 

pomoci k pozvolnému vytváření evropského lidu. Právě tyto postupy mohou v krátkodobém 

časovém horizontu zajistit větší demokratičnost Evropské unie. 
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