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Příloha č. 1: Charakteristika nařízení a směrnice 

 

Nařízení 

Pro svou váhu také označován jako evropský zákon. Podobně jako zákon 

národního práva, nejvyšším typem legislativního aktu. Jeho účinek se dotýká nejen 

členských států EU, ale také vnitrostátních subjektů, tedy podniků a jednotlivců.  

Nařízení je zpravidla vydáváno Evropským parlamentem a Radou. Návrh nařízení 

však překládá Komise. K tomuto návrhu zaujme Evropský parlament postoj, který pak 

postoupí Radě. Pokud se Radě tento postoj zamlouvá, návrh nařízení je přijat. 

S ohledem na význam tohoto nařízení a na jeho dopady na hospodářskou, sociální sféru 

nebo na úroveň regionů, je tento návrh předložen i poradním orgánům, tedy 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. I oni k tomuto 

návrhu zaujímají stanovisko. To, že to jsou orgány poradní, neznamená, že jejich 

existence je pouze odrazem formálního požadavků na udržení kontaktu s regiony i 

obyvatelstvem jako celkem. To, že slovo těchto výborů má svou váhu, je vidět například 

z toho, jak stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ovlivnilo návrh 

nařízení, které je dnes známé pod číslem 1107/2006. Výše zmíněný postup schvalování 

legislativních aktů je upraven Smlouvou o fungování Evropské unie, oddílem 2. 

Jakmile je tedy návrh nařízení schválen a nařízení v konečné podobě přijato, 

zpravidla nabývá účinnosti s okamžitou platností. Nařízení je přímo použitelné a 

závazné v celém svém rozsahu. 

Směrnice 

Podle Kudelové M. (2007) směrnice slouží ke sbližování legislativních předpisů 

členských států vzhledem k právu Evropské unie a vzhledem k jejím cílům. Protože je 

tedy směrnice logicky zapracovávána do národního práva, je státům ponechán na tento 

proces nějaký čas. V rámci směrnice však bývá stanovena lhůta, do které tato směrnice 

má být přijata státem. 



Většina nařízení a některé směrnice mají také jednu zajímavou vlastnost – přímý 

účinek. Jaký má význam, je názorně vidět na případu, který řešil Evropský soudní dvůr 

v roce 1960.  

Společnost Van Gend de Loos dovážela z Německa do Nizozemska 

močovinoformaldehyd. Jednoho dne chtěla opět importovat zboží do Nizozemska. 

Zjistila však, že uvalené clo je vyšší než dříve. Jelikož v ES se v této době budovala 

celní unie a státy se zavázaly nezvyšovat cla, bylo zvýšení cla porušením smlouvy. 

Společnost se domáhala toho, aby látka byla proclena původním clem. Při řešení 

problému byl vznesen dotaz Soudnímu dvoru, který konstatoval, že právo nizozemské 

je v rozporu s právem ES. Zároveň vznikla otázka, jestli má jednotlivec právo dovolávat 

se ustanovení primárního práva? ESD došel k závěru: „Společenství vytváří nový právní 

řád mezinárodního práva, v jehož prospěch členské státy omezily svá suverénní práva, i 

když jen v omezených oblastech, jehož subjekty jsou nejen členské státy, ale i jejich 

státní příslušníci. Nezávisle na legislativě členských států právo Společenství proto 

nejen ukládá povinnosti jednotlivcům, ale rovněž zakládá jejich práva.“ (Koudelová M, 

2007, s. 72)  

Přímý účinek tak dává lidem za určitých podmínek možnost dovolávat se svých 

práv vyplývajících z legislativy Evropské unie, přičemž národní soudy nejsou v daných 

případech poslední instancí.  

  



Příloha č. 2: Dělení letišť v ČR 

Letiště v České republice nejsou jednoho druhu. Podle zákona č. 49/1997 Sb. ze 

dne 6. března 1997 o civilním letectví, části 4 hlavy 1 se letiště v české republice dělí 

podle dvou různých úhlů pohledu – „podle vybavení, provozních podmínek a 

základního určení“ na dvě kategorie: 

 vnitrostátní letiště, která jsou určena a podle toho také vybavená 

k uskutečňování pouze vnitrostátních a vnitřních letů (78 letišť v ČR), 

 mezinárodní letiště, která jsou určena a vybavena nejen provozovávání 

vnitrostátních a vnitřních letů, ale také k mezinárodním letům. (26 letišť) 

Dále se letiště mohou dělit podle okruhu uživatelů a charakteru na letiště: 

 vojenská, která jsou využívána Ministerstvem obrany a ozbrojenými silami 

České republiky (5 letišť), 

 civilní, která jsou využívaná pro civilní potřeby; tento druh letišť v sobě 

zahrnuje další dva poddruhy: 

o letiště veřejná, která v rámci svých možností přijímají všechna 

letadla (69) a 

o letiště neveřejná, která přijímají letadla pouze na základě předchozí 

dohody (20). 

Tabulka č. 2.1 Početní rozdělení letišť k 21. 9. 2010 

Mezinárodní letiště 26 Vojenská 5 

Vnitrostátní 78 Civilní 

Veřejná 69 

Neveřejná 20 

Zdroj: mdcr.cz, 2010 


