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	Účelem této studie je především přinést odpovědi na následující stěžejní otázky:

1. Podat přehled všech následků porušení komunitárního práva jak ze strany ČR jakožto členského státu, tak i jednotlivce.
2. Odpovědnost ČR jakožto členského státu za porušení komunitárního práva vůči jednotlivci (Francovich), její realizace v podmínkách českého práva. 
3. Odpovědnost členského státu za porušení práva II. a III. pilíře EU.
4. Právní režim mezinárodních dohod uzavíraných EU podle článku 24 Smlouvy EU.
5. Vztah rámcových rozhodnutí III. pilíře a mezinárodních úmluv se stejným předmětem úpravy.


1. Následky porušení komunitárního práva ze strany ČR a jednotlivců

	Porušení komunitárního práva členským státem má za následek řízení před Komisí a případně před Soudním dvorem. Jeho nerespektované rozhodnutí lze vynutit pokutou, která je ukládána dalším (druhotným) rozsudkem ESD řádově po 8-10 letech po porušení práva. Členský stát má tedy dost času na to, aby do té doby zjednal nápravu. Prvotní rozhodnutí Komise a ESD nepředstavuje pro členský stát materiální sankci, ale má přes svůj pouhý deklaratorní charakter silnou politickou autoritu. Zvláštní pravidla platí pro odpovědnost za nadměrný schodek veřejných financí. 
	Důsledkem včas neprovedené směrnice může být její přímý a nepřímý účinek. I když právní úprava vyplývá z hojné judikatury ESD, doporučuje se v takových případech českému soudu vznést předběžnou otázku, neboť prakticky nikdy není zcela jasné, zda jsou splněny pro přímý či nepřímý účinek potřebné předpoklady.


2. Odpovědnost ČR vůči jednotlivci

	Vznikne-li porušením komunitárního práva ze strany ČR škoda jednotlivci, uplatní se odpovědnost typu Francovich. Studie podrobně uvádí podmínky této odpovědnosti, jak vyplývají z judikatury ESD. Vznik této odpovědnosti tak reguluje komunitární právo, zatímco její realizaci právo národní. V případě ČR to bude občanský zákoník, nikoli zákon č. 82/98 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, který je zde prakticky nepoužitelný, a to i podpůrně. Týká se také škody vzniklé rozhodnutím českého soudu, byla-li porušena povinnost vznést předběžnou otázku.


3. Odpovědnost členského státu ve II. a III. pilíři EU

	Komunitární systém odpovědnosti členských států se zde neuplatní. Smlouva EU upravuje výslovně jen odpovědnost za nerespektování základních principů EU (článek 7). Pokud jde o porušování aktů práva II. a III. pilíře, vychází odpovědnost z mezinárodního práva. EU sama na rozdíl od ES odpovědnost uplatňovat prakticky nemůže, protože nemá právní subjektivitu. Uplatňovat ji mohou jen dotčené členské státy, a to podle mezinárodního práva, přičemž se rozlišují situace porušení s účinky erga omnes (např. neuplatnění stanovených sankcí proti třetímu státu) a inter partes (např. nerespektování žádosti o vydání na základě evropského zatýkacího rozkazu). Prakticky zde nepřipadají v úvahu jiné důsledky odpovědnosti než diplomatické sankce či řešení nastálého konfliktu jednáním, případně politický nátlak na porušitele.


4. Právní režim a vnitrostátní provádění mezinárodních smluv uzavíraných 
podle čl. 24 a 38 Smlouvy EU s třetími státy							

	V prvé řadě je třeba vyřešit otázku právní subjektivity EU. Místo pojmu subjektivita je vhodnější uvažovat o právní způsobilosti EU uzavírat mezinárodní smlouvy. Smlouva EU svěřuje EU pravomoc uzavírat mezinárodní smlouvy, avšak neposkytuje k tomu pravomoc výlučnou. EU tak nemůže bez dalšího automaticky zavazovat mezinárodními dohodami s třetími státy členské státy. Ty jsou stranami takovýchto dohod, i když nejsou jako takové v dohodách uvedeny, jde tedy nutně o dohody tzv. smíšené. To vyplývá z čl. 24 odst. 5 Smlouvy EU, který umožňuje členským státům každou takovou dohodu vnitrostátně projednat a případně pro sebe vyloučit její závaznost. Tohoto postupu musí vždy využít i ČR, protože jinak nelze založit podle Ústavy (článek 10) vnitrostátní závaznost takové dohody, což je nezbytné, neboť se jedná především o dohody z oblasti trestního práva s přímým dopadem na jednotlivce. ČR se tak musí vždy považovat za stranu takové dohody, i když ji formálně uzavřela jen EU. 


5. Rámcová rozhodnutí a mezinárodní úmluvy (se třetími státy) se stejným předmětem úpravy.

	Zde je třeba vycházet z toho, že rámcové rozhodnutí, obsahující odlišnou úpravu, není mezinárodní smlouvou. Jeho vztah k mnohostranné úmluvě by proto měl být výslovně upraven, což je převládající praxe (Evropská úmluva o vydávání, Evropská úmluva o právní pomoci ve věcech trestních). Pokud tomu tak není, je třeba vycházet z toho, že rámcové rozhodnutí plní funkci vytvoření jednotné a speciální úpravy mezi členy EU. Mnohostranná úmluva je proto v důsledku platného rámcového rozhodnutí mezi členy EU suspendována ve smyslu čl. 30 Vídeňské úmluvy o smluvním právu z r. 1969. Není jím však nahrazena a nepozbývá platnosti, neboť její ustanovení vůči nečlenským státům nesmějí být dotčena.


