
PŘÍPRAVA TEXTU VAŠÍ EVROPSKÉ OBČANSKÉ INICIATIVY: NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POZNATKY Z WEBINÁŘŮ

V tomto dokumentu shrnujeme hlavní doporučení týkající se přípravy textu vaší iniciativy, která 
zazněla během webinářů pořádaných Fórem evropské občanské iniciativy. Doporučení jsou seřazena 
podle témat a vybrali jsme je z těchto dvou webinářů:

 webinář „Právní poradenství při přípravě evropské občanské iniciativy“ (2019)     
 webinář „Právní poradenství k přípravě textu vaší evropské občanské iniciativy“ (2020)  

Hlavní tipy: 

1. Změny právních předpisů EU lze dosáhnout jen a pouze prostřednictvím právního aktu. 
Proto by organizátoři měli při přípravě textu iniciativy na věc hledět více z pohledu právníka 
a nikoli jen aktivisty.

2. Organizátoři musejí přesně vědět, čeho chtějí prostřednictvím své iniciativy dosáhnout, a 
musí cíle v návrhu jasně uvést.  Text návrhu iniciativy musí být formulován velmi přesně – 
vyvarujte se příliš obecných názvů nebo témat.

3. Odkazy na články Smluv EU vždy závisejí na oblasti, do které cíle iniciativy spadají. 
Organizátoři musejí v textu iniciativy vždy uvést oblast politiky, v níž má ke kýžené změně 
dojít. To rovněž usnadní odkazování na příslušná právní ustanovení.

4. Organizátoři musejí ve své iniciativě uvést, co přesně má podle nich Evropská komise učinit. 
Musejí mít ujasněno a musí být zcela patrné, jaká opatření od Komise iniciativou požadují.  

Další důležité body:

Pravomoci EU 
 

 Organizátoři musejí uvažovat v kontextu pravomocí Komise a EU. Za tímto účelem 
organizátoři 1) musejí být obeznámeni s danou oblastí (např. sociální oblast, životní 
prostředí, práce, daně), 2) vědět, kdo je oprávněn ve dané věci jednat (EU nebo členské 
státy?) a 3) chápat, zda a jaký druh pravomoci EU v dané oblasti náleží. 

 Organizátoři mohou navrhnout i pouze minimální změnu určitých právních předpisů EU. 
Pokud se na Evropskou komisi obrátí s požadavkem spočívajícím pouze v provedení 
drobných legislativních změn, může to mít své výhody.

Využijte Fórum evropské občanské iniciativy - část „Nechte si poradit“

 Právní experti zajišťující poradenství, o které lze na Fóru požádat v sekci „Nechte si poradit“, 
vám pomohou s tím, aby byl požadavek obsažený ve vaší iniciativě jasně a dobře 
strukturovaný. To maximalizuje vaší šanci projít úspěšně registrací. 

 Tým poradců se stará o to, aby návrh znění iniciativy splňoval předepsaná právní kritéria. 
Nevyjadřuje se k obsahu iniciativy.

 

Odkazy na právní předpisy

https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn/webinar/webinar-legal-advice-when-drafting-european-citizens-initiative-2019_cs
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn/webinar/webinar-legal-advice-drafting-european-citizens-initiative-2020_cs


 Vždy je vhodné odkázat na články 289 a 294 SFEU, neboť ty udělují Komisi pravomoc 
navrhovat právní předpisy. Uvedení dalších článků závisí na oblasti, do které spadá opatření, 
jehož chtějí organizátoři docílit. Někdy je vhodné uvést více článků.

 Volbu odkazů na články Smlouvy by měli vysvětlit organizátoři vysvětlit (např. v příloze). To 
Evropské komisi usnadňuje posuzování žádosti. 

 Evropská komise má možnost iniciativu zaregistrovat i v případě, že organizátoři neuvedou 
správná ustanovení.

 Dobrým výchozím bodem pro pochopení toho, v čem právní akt spočívá, je článek 288 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Při předkládání evropské občanské iniciativy

 Při předkládání iniciativy musíte uvést tyto informace: jazyk iniciativy, název iniciativy, cíle 
iniciativy, ustanovení Smluv EU, která jsou pro navrhovaná opatření považována za 
relevantní (článek nebo širší odkaz). 

 Je-li téma technického rázu, hodí se připojit přílohu, která cíle iniciativy objasní.
 Budou se vám hodit dvě verze názvu iniciativy: stručný a delší (popisnější)

Postup

 Můžete založit právní subjekt, který bude realizaci iniciativy řídit, a to podle vnitrostátního 
právem kteréhokoli členského státu. Účelem tohoto subjektu pak bude řízení iniciativy.

 Jakmile organizátoři požádají o registraci iniciativy, Evropská komise posoudí, zda ji lze 
akceptovat či nikoli. Evropská komise odpoví do 2 měsíců.

 Komise může rovněž iniciativu zaregistrovat částečně.
 Komise zajistí překlad obsahu iniciativy.
 Nejčastějšími chybami, jichž se organizátoři dopouští, je: 1) směšování příliš mnoha aspektů 

Nespojujte v rámci jedné iniciativy více cílů. 2) nepoučenost o pravomocích EU Zjistěte si 
předem, zda má EU pravomoc přijímat v dané oblasti právní předpisy. (3) neověří se, zda má 
Komise pravomoc navrhnout právní akt ve věci/oblasti, kterou má navrhovaná iniciativa 
řešit.


