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Úvod 

 

Zakázat či nezakázat -  to je otázka, kterou si klade nejedna demokracie a je velice těžké ji 

zodpovědět. Zákaz, rozpuštění či pozastavení činnosti politické strany totiž představuje 

pro demokracii jednu ze zásadních výzev vyžadující hluboké ospravedlnění. Má-li být 

demokracie vládou lidu, není potom omezování práva se sdružovat v politických stranách, 

přesně proti jejímu smyslu?  

Historická zkušenost totalitních režimů 20. století nastavila hodnotově neutrálnímu pojetí 

demokracie bolestné zrcadlo a bylo tedy třeba čelit novým otázkám. Jak chránit demokracii 

před těmi, kteří se nebojí použít jejích vlastních zbraní, aby ji zničili? A do jaké míry je 

taková ochrana ještě ospravedlnitelná, když představuje omezení základních práv 

od svobody projevu po svobodu sdružování, které jsou základními stavebními kameny 

demokracie? Tyto otázky je nesmírně těžké zodpovědět a každá moderní demokracie na ně 

odpovídá do různé míry jinak. 

Ke zpracování předložené práce mě inspiroval poměrně aktuální případ zákazu politické 

strany Nationaldemokratische Partei Deutschlands ve Spolkové republice Německo. Tento 

případ měl ve Spolkové republice Německo velký mediální ohlas a šalamounské 

rozhodnutí, kterému se také konkrétně věnuji v kapitole 5.1. této práce, ve mě vyvolalo 

celou řadu otázek. Je rozpouštění politické strany v Německu upraveno skutečně tak 

odlišně oproti tomu českému? Co Spolkový ústavní soud vedlo k tomu NPD nezakázat 

a náš Nejvyšší právní soud naopak Dělnickou stranu ano?  A co si o tomto institutu samém 

myslí česká a německá odborná veřejnost? Liší se jejich pohledy nějak? 

Z těchto důvodů jsem se rozhodla věnovat předloženou práci částečně komparaci české 

a německé právní úpravy, aby bylo možné odborné debatě skutečně porozumět. 

Kromě toho bych se ráda zaměřila na konkrétní případy rozpuštění, resp. zákazu politické 

strany a pokusila se shrnout základní argumenty a pohledy Nejvyššího správního soudu 

a Spolkového ústavního soudu. Ačkoliv se totiž právní úprava nemusí během desítek let 

vůbec změnit, její interpretace a případná aplikace může v tak dlouhém časovém horizontu 

projít změnou i poměrně značnou. Jedním z cílů této práce tedy je zjistit, jak si český 

a německý zákonodárce reakci demokracie na její ohrožení de lege lata představují 

a jak se pak na stejné otázky dívá orgán, který má tuto představu naplňovat. 
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1. Pojem politické strany 

 

Politické strany jsou základním stavebním kamenem demokracie. Najít přesnou a vždy 

výstižnou definici pojmu „politická strana“ je značně složité a obsáhnout diskusi, 

která se za tímto účelem vede, dalece přesahuje možnosti této práce. Přesto považuji 

za důležité se této otázce zcela nevyhýbat a pro účely této práce alespoň nějakou 

z politologických definic představit. Jednou z možných definic je pak Sartoriho „minimální 

definice“, jež politickou stranu charakterizuje jako „jakoukoliv politickou skupinu, 

která se představuje ve volbách a je schopna prostřednictvím voleb umístit kandidáty 

do veřejných úřadů“1.   

Některé právní řády (např. i Česká republika) se bez zákonné definice politické strany 

obejdou, jiné však, a mezi nimi právě Spolková republika Německo, svou originální 

materiální legální definici mají. Pro analýzu zákazu politické strany je tedy nezbytné 

nejprve definovat, co se pod pojmem politická strana v obou státech vůbec skrývá.  

 

1.1. Pojem politické strany v právním řádu Spolkové republiky Německo 

 

Pojem politická strana (v němčině pouze „strana“, tedy Partei) se podobně jako v našem 

právním řádu objevuje na ústavní úrovni v Základním zákoně Spolkové republiky 

Německo ze dne 23. května 1949 (dále jen „Základní zákon“), tj. ústavě Spolkové 

republiky Německo. Výhradně politickým stranám je pak vyhrazen článek 21 Základního 

zákona. Podruhé se pojem politická strana objevuje ještě 

v článku 93 odst. 1 bod 4c Základního zákona, kde se stanoví věcná příslušnost 

Spolkového ústavního soudu k rozhodování stížností sdružení, která nebyla uznána 

jako politické strany pro volby do Spolkového sněmu (Bundestag).  

Politickým stranám je Základním zákonem přiznáno právo působit na vytváření politické 

vůle německého národa, přičemž jejich zakládání je volné2.  

                                                           
1 Překlad převzat z SARTORI, Giovanni. Strany a stranické systémy: schéma pro analýzu. přeložili 

KOHOUTEK, Jiří; TOMÁŠ, Petr. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005,  s. 74. 
2 Článek 21 odst. 1 Základního zákona 
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Volnost jejich zakládání znamená zákaz jejich licencování státem stejně jako zapisování 

politických stran do veřejného rejstříku, které by mělo konstitutivní účinek. Politické strany 

mají také volnost ve volbě právní formy, ovšem z povahy politické strany samé přichází 

v úvahu jen spolek, a to s či bez právní osobnosti („rechtsfähiger“ a „nichtrechtsfähiger 

Verein“, upraveny v § 21 a § 54 BGB). Většina současných stran má formu spolku 

bez právní osobnosti, což má především historické důvody.3 

Dále jsou již Základním zákonem stanoveny podmínky, které musí politická strana 

splňovat. Její vnitřní řád musí odpovídat demokratickým zásadám, má povinnost vést 

veřejně své účetnictví a zveřejňovat jak původ, tak využití majetku.4 Soudem příslušným 

k rozhodnutí, zda politická strana je či není protiústavní, stejně jako k rozhodnutí 

o vyloučení politické strany ze státního financování je Spolkový ústavní soud.5 

Článku 21 Základního zákona je v této práci věnována velká pozornost, neboť 

se od něj odvíjí zvláštní postavení politických stran (Parteienprivileg), jejich eventuální 

protiústavnost nebo zákaz jejich financování. Tento článek je proveden celou řadou zákonů, 

v první řadě zákonem o politických stranách (Parteiengesetz), nebo zákonem o Spolkovém 

ústavním soudu (Bundesverfassungsgerichtsgesetz). V reakci na rozhodnutí Spolkového 

ústavního soudu ve věci NPD, kterému se blíže věnuji v kapitole 5.1.  této práce, byl 

v srpnu 2017 článek 21 Základního zákona 2017 zásadně novelizován. Novelou6 byl 

doplněn odstavec 3a vypuštěna druhá věta z odstavce 2, která se však převtělila do nového 

odstavce 4. Blíže se této novele věnuji v části třetí blíže zaměřené na německou právní 

úpravu zákazu politické strany. 

Jak již bylo zmíněno výše, prováděcím předpisem k článku 21 Základního zákona je zákon 

o politických stranách. Na rozdíl od českého zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování 

v politických stranách a politických hnutích, německý zákon o politických stranách 

výslovně obsahuje v § 2 materiální definici pojmu politická strana. Podle tohoto zákona 

jsou strany „sdružení občanů, která trvale, či dlouhodobě působí v určité oblasti Spolku 

či Země na politickou tvorbu vůle a které chtějí spolupůsobit na zastupování národa 

v německém Spolkovém či zemském sněmu, pokud z celkového obrazu reálných poměrů, 

                                                           
3 KLEIN, Hans H. In MAUNZ, Theodor, DÜRIG, Günter. Grundgesetz: Kommentar. 81. vydání. München 

: C.H. Beck, 2017. Art. 21, Odst. 273-277. 
4 Článek 21 odst. 1 Základního zákona 
5 Článek 21 odst. 4 Základního zákona 
6 Oficiální název novely je Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017 Teil I Nr. 47, ausgegeben am 19.07.2017, Seite 

2346, Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 21), vom 13.07.2017 
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především z rozsahu a pevnosti organizace, z množství členů a z vystupování na veřejnosti 

vyvolávají dojem vážnosti stanovených cílů. Členy politické strany mohou být pouze fyzické 

osoby.“7  

Kromě pozitivního vymezení politické strany obsahuje ustanovení také vymezení negativní 

– za politickou stranu se nepovažuje sdružení, pokud jeho členové nebo členové jeho 

„statutárního orgánu“ jsou převážně cizinci nebo pokud sídlo politické strany či jejího 

managementu je v cizině. Status politické strany může ztratit také v případě, že po dobu 

šesti let nekandidovala ani ve spolkových ani v zemských volbách, nebo pokud po dobu 

šesti let nevyhověla své povinnosti zveřejňovat zprávu o své činnosti.8 

Německý zákon o politických stranách (PartG) se dále věnuje otázkám názvu politické 

strany (§ 4), jejího postavení (§ 3 a § 5). V druhé části se pak věnuje jejímu vnitřnímu 

uspořádání a organizaci, způsobu ustavování volebních kandidátů, jejich financování, 

sestavování a zveřejňování účetní závěrky a řízení vedených s politickou stranou. Část 

sedmá se týká výkonu rozhodnutí o zákazu protiústavní politické strany Spolkovým 

ústavním soudem.  

 

1.2. Pojem politické strany v právním řádu České republiky 

 

Důležitost politických stran pro politický systém České republiky vyjadřuje 

již systematické umístění jejich zakotvení mezi základní ustanovení v ústavním zákoně 

č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a to konkrétně čl. 5, který zní: 

„Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži 

politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí 

jako prostředek k prosazování svých zájmů.“ 

Kromě čl. 5 se pojem politická strana dále v Ústavě ČR vyskytuje pouze jednou, a to v čl. 

87 odst. 1 písm. j Ústavy ČR, který zakotvuje funkční příslušnost Ústavního soudu 

k rozhodování „o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí 

                                                           
7 § 2 odst. 1 PartG 
8 § 2 odst. 3 Zákona o pol. stranách 
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týkající se činnosti politické strany je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony“, to znamená 

o opravném prostředku proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o jejich rozpuštění. 

Z důvodu polylegální konstrukce ústavního pořádku v České republice9, je třeba 

se pro ústavní zakotvení politických stran neomezovat pouze na Ústavu ČR, ale je nutno 

také nahlédnout do jiných předpisů. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv 

a svobod, totiž zakotvuje v čl. 20 svobodu sdružování a v jeho odstavci 2 její zvláštní formu 

sdružování v politických stranách a v politických hnutích jako jedno ze základních 

občanských práv. Výslovně pak v Listině základních práv a svobod nalezneme zakotvené 

oddělení politických stran a politických hnutí od státu, což není považováno za obvyklé 

a nachází se obvykle v ústavních předpisech především těch států, které mají historickou 

zkušenost s totalitním režimem.10 

Prováděcím zákonem k uvedeným článkům je zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování 

v politických stranách a hnutích, kde nalezneme úpravu vzniku, zániku, zrušení, 

pozastavení činnosti i hospodaření a financování politických stran a hnutí. 

Již z názvu zákona samotného i z Listiny základních práv a svobod vyplývá nutnost 

se pozastavit nad pojmem politické hnutí.  Vzhledem k tomu, že jak zákon o pol. stranách, 

tak Listina základních práv a svobod vznikaly čerstvě po listopadu 1989, reflektují tehdejší 

tendenci části společnosti k nahrazování politických stran méně formálními politickými 

hnutími, které jsou schopné oslovit širší okruh příznivců. Z právního hlediska však není 

mezi postavením politických stran a politických hnutí žádný rozdíl, z toho důvodu je tedy 

nerozlišuje ani tato práce. 11 

Co se týče definice pojmu politická strana, zákon se omezuje na formální pojetí, 

tedy označuje za politickou stranu subjekt registrovaný podle zákona o pol. stranách.12 

                                                           
9 Ústavní pořádek České republiky tvoří podle čl. 112 odst. 1 Ústavy ČR: Ústava, Listina základních práv a 

svobod, ústavní zákony přijaté podle Ústavy a ústavní zákony Národního shromáždění Československé 

republiky, Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a České národní rady upravující 

státní hranice České republiky a ústavní zákony České národní rady přijaté po 6. červnu 1992. 
10 ŠIMÍČEK, Vojtěch in WAGNEROVÁ, Eliška, ŠIMÍČEK, Vojtěch, LANGÁŠEK, Tomáš, POSPÍŠIL, Ivo 

a kol. Listina základních práv a svobod. Komenář. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s. 2012, s. 489 
11 ŠIMÍČEK, Vojtěch in WAGNEROVÁ, Eliška, ŠIMÍČEK, Vojtěch, LANGÁŠEK, Tomáš, POSPÍŠIL, Ivo 

a kol. Listina základních práv a svobod. Komenář. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s. 2012,, s. 483 
12 UHL, P. in RYCHETSKÝ, Pavel, LANGÁŠEK, Tomáš, HERC, Tomáš, MLSNA, Petr a kol. Ústava České 

republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, s. 

57 



6 
 

Materiální definici tak musíme hledat v judikatuře Nejvyššího správního soudu, konkrétně 

v rozhodnutí Pst 2/2003 – 69: 

„Politické strany jsou korporace soukromého práva, jejichž základní funkcí je spojovat stát 

a společnost tím, že aktivizují a zapojují občany do správy veřejných záležitostí, a jejichž 

postavení je založeno na principech svobody, rovnosti a veřejnosti.“ 

Je tedy možné, aby se subjekt, který materiálně politickou stranou není, jako politická 

strana registroval, a tedy se jí z pohledu zákona o pol. stranách skutečně stal, stejně jako je 

možné, aby subjekt materiálně naplňující znaky politické strany za ni považován nebyl 

pro absenci formální registrace.13 

Pod pojmem registrace § 6 odst. 1 zákona o pol. stranách rozumí nejen registraci samu, 

ale také skutečnost, která ji je schopná nahradit. Není-li doručeno zmocněnci přípravného 

výboru do 30 dní od zahájení řízení o registraci rozhodnutí ministerstva vnitra o odmítnutí 

registrace, vznikne politická strana dnem následujícím po dni uplynutí této lhůty 

(§ 8 odst. 4 zákona o pol. stranách), dále je takovou právní skutečností rozhodnutí soudu 

rušící rozhodnutí ministerstva o odmítnutí návrhu na registraci (§ 8 odst. 6 zákona o pol. 

stranách) a v neposlední řadě také nebylo potřeba znovu registrovat politické strany, 

které byly považovány za politickou stranu již předchozím zákonem č. 15/1990 Sb., o 

politických stranách (§ 21 zákona o pol. stranách). 

Ministerstvo vnitra vede rejstřík stran a hnutí, který je veřejným seznamem.14 Registrace je 

sice pro politickou stranu konstitutivní, nicméně neznamená to, že by politické strany byly 

ministerstvem vnitra povolovány. 15 Při splnění podmínek má Ministerstvo vnitra povinnost 

politickou stranu registrovat, s čímž souvisí i výše vyjmenované alternativní způsoby jejich 

vzniku, pokud tuto svou povinnost poruší. 

  

                                                           
13 UHL, P. in RYCHETSKÝ, Pavel, LANGÁŠEK, Tomáš, HERC, Tomáš, MLSNA, Petr a kol. Ústava České 

republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, s. 

57 
14 § 9 odst. 1 zákona o pol. stranách 
15 KYSELA, Jan, KOKEŠ Marian. Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích: 

komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 36 
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1.3. Srovnání pojetí politických stran v České republice a ve Spolkové republice 

Německo 

 

Z výše uvedeného stručného shrnutí hlavních principů ovládajících právní úpravu 

politických stran v České republice a ve Spolkové republice Německo, vyplývá, že se jedná 

o pojetí značně odlišné.  

Svoboda zakládání politických stran ve Spolkové republice Německo koncipována velmi 

široce, německý zákonodárce tedy na rozdíl od toho našeho nenechává politické strany 

nikde registrovat. To mu umožňuje především naprosto odlišné pojetí právní formy 

politické strany, zatímco u nás je politická strana druhem právnické osoby 

(§ 3 odst. 1 zákona o pol. stranách), ve Spolkové republice Německo může mít v podstatě 

libovolnou právní formu, rozhodující je jen, zda naplňuje materiální znaky definice 

v § 2 PartG. 

Ve Spolkové republice Německo tedy není možný výše uvedený rozpor, aby určitý subjekt 

sice materiálně politickou stranou byl, ale formálně nikoliv, a naopak. Ten je samozřejmě 

v případě malých lokálních stran, které těžko nasbírají 1000 podpisů na petici nutné 

k registraci, velmi problematický.16 Na druhou stranu však samozřejmě německé pojetí 

politické strany musí nutně vést k tomu, že Spolkový ústavní soud musí každý jednotlivý 

subjekt nejprve jako politickou stranu shledat, aby byl k řízení o něm příslušný, což autorka 

této práce považuje za problematické s ohledem na princip právní jistoty. 

Kromě rozdílů však politické strany ve Spolkové republice Německo a v České republice 

mají také celou řadu společných rysů. Poltické strany jsou pojímány především jako aktéři 

politické soutěže, tedy voleb. Další shodu můžeme spatřovat v tom, že v obou státech jsou 

zakotveny již na ústavní úrovni, stejně jako je na ústavní úrovni v obou státech upravena 

příslušnost ústavních soudů k rozhodování o politických stranách, ačkoliv charakter tohoto 

rozhodování stejný není (blíže v části šesté této práce).  

  

                                                           
16 UHL, P. in RYCHETSKÝ, Pavel, LANGÁŠEK, Tomáš, HERC, Tomáš, MLSNA, Petr a kol. Ústava České 

republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, s. 

57 
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2. Koncept obranyschopné demokracie v České republice a ve Spolkové 

republice Německo 

 

2.1. Obranyschopná demokracie – teoretická východiska 

 

Pojem obranyschopná, bránící se, či militantní demokracie vychází z práce německého 

ústavního právníka Karla Loewensteina, který jej použil v roce 1937 ve své často citované 

práci „Militantní demokracie a základní práva I, II“ (Millitant Democracy 

and Fundamental Rights), kterou ve dvou částech vydal americký akademický časopis 

American Political Science Review.  

V první části své práce Loewenstein nejprve analyzuje fenomén fašismu a jeho nejrůznější 

projevy v různých státech. Fašismus není podle něj ideologií, ale „nejefektivnější politickou 

technikou v moderní historii“17, jejíž „úspěch spočívá v dokonalém přizpůsobení 

demokracii“18. Loewenstein tak přesně popisuje techniku, kterou totalitní režimy používají 

ke zničení demokracie opakovaně, tedy to, že zneužijí otevřenosti demokracie, stanou 

se její součástí a zničí ji zevnitř. 

U pouhého popisu však nezůstává. Loewenstein se zamýšlí nad tím, jakým způsobem by 

se těmto nebezpečím měla demokracie bránit, přičemž prostředky dělí na politické 

a legislativní.19 V druhé části své práce pak shrnuje, jaké prostředky ke své ochraně 

používají soudobé demokracie, které se v době vydání jeho práce zatím dokázaly 

nebezpečím fašismu bránit. Následně tyto prostředky shrnuje do katalogu čtrnácti 

legislativních nástrojů, které pokládají základ obsahu pojmu militantní demokracie.  

Nabízí se otázka, zda pro účely zkoumání projevů tohoto konceptu nemůže působit 

problémy poněkud nejednotná terminologie. Dá se říci, že tomu tak není. Pojmy 

obranyschopná, bránící se nebo obranná demokracie (v němčině streitbare nebo wehrhafte 

Demokratie) se používají jako synonyma s pojmem militantní demokracie, který použil 

                                                           
 17 LOEWENSTEIN, Karl. Militant Democracy and Fundamental Rights, I. American Political Science 

Review. roč. 1937, č. 3, s. 423 
18 LOEWENSTEIN, Karl. Militant Democracy and Fundamental Rights, I. American Political Science 

Review. roč. 1937, č. 3, s. 423 
19 LOEWENSTEIN, Karl. Militant Democracy and Fundamental Rights, I. American Political Science 

Review. roč. 1937, č. 3, s. 428 
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právě Loewenstein. Pojem militantní demokracie se pak používá spíše v politologii, 

zatímco právní věda upřednostňuje pojmy obranyschopná či bránící se.20  

Pro účely této práce se rozhodla zvolit pojem „obranyschopná demokracie“, 

neboť předmětem mého zkoumání jsou metody, které má demokracie ke své obraně 

k dispozici, bez ohledu na to, zda případně využije a stane se demokracií aktivně bránící 

se. 

 

2.2. Spolková republika Německo jako obranyschopná demokracie 

 

Obranyschopnou demokracii lze interpretovat dvěma různými způsoby, buď jako druh 

demokracie, za který se Spolková republika Německo považuje a jehož je Základní zákon 

proklamací, nebo jako soubor ústavněprávních nástrojů, pomocí kterých se demokracie 

může bránit svým nepřátelům.21  

Základní zákon má představovat určitý protinávrh vůči Výmarské říšské ústavě, 

jejíž liberální a hodnotově neutrální zřízení nebylo schopné čelit převzetí moci NSDAP.22  

Spolkový ústavní soud koncept obranyschopné demokracie jako jeden ze základních 

výchozích principů Základního zákona úplně poprvé výslovně označil v rozsudku ze dne 

17.8.1956, který se týkal rozpuštění Kommunistische Partei Deutschlands (KPD). 

„Základní zákon se vědomě pokouší o syntézu principu tolerance vůči všem politickým 

názorům společně s principem nedotknutelnosti určitých základních hodnot státního 

zřízení. Článek 21 odst. 2 Základního zákona je tím pádem v rozporu se základním 

principem ústavy; je to vyjádření vědomé ústavně politické vůle řešit otázku hranic 

svobodného ústavněprávního zřízení, vyvěrající ze zkušeností ústavodárce, který již určitý 

historický okamžik nemůže věřit v princip neutrality státu vůči politickým stranám, je to 

                                                           
20 VÝBORNÝ, Štěpán. Konceptualizace bránící se demokracie. Právník. 2012, roč. 2012, č. 5, s. 441-452. 
21 JASCHKE, Hans-Gerd. Streitbare Demokratie [online zdroj]. Bonn : Bundeszentrale für politische 

Bildung, 19.09.2006 [cit. 2018-03-24]. Dostupné z: 

http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/41891 

/streitbare-demokratie 
22 IPSEN Jörn in SACHS, Michael. Grundgesetz: Kommentar. 3. vyd. München : C. H. Beck oHG, 2003, s. 

926.  
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přihlášení se k – v tomto smyslu – „obranyschopné demokracii“. Takové ústavněprávní 

rozhodnutí je pro Spolkový ústavní soud závazné.“23 

Z uvedeného rozhodnutí Spolkového ústavního soudu vyplývá, že princip obranyschopné 

demokracie úzce souvisí jak po obsahové stránce, tak svou funkcí s pojmem „svobodné 

demokratické zřízení“ (německy „freiheitliche demokratische Grundordnung“).24 

Tento pojem se prolíná celým Základním zákonem a najdeme v celé řadě ustanovení, 

konkrétně pak v čl. 10 odst. 2; čl. 11 odst. 2; čl. 18; čl. 21 odst. 2 a 3; 

čl. 73 odst. 1, bod 10, písm. B; čl. 87a a v čl. 91 Základního zákona. Právě „svobodné 

demokratické zřízení“ vyjadřuje základní hodnotové zakotvení Spolkové republiky 

Německo25 a výklad tohoto pojmu je klíčový pro rozeznání hranic, o kterých Spolkový 

ústavní soud ve výše citovaném judikátu hovoří. Obsah pojmu se v průběhu času měnil, 

blíže se mu věnuji v kapitole 3.1.2. této práce. 

Nástroje, které k jeho ochraně Základní zákon upravuje, rozebírám v komparaci s jejich 

českými ekvivalenty v kapitole 2.4. předložené práce. 

 

2.3. Česká republika jako obranyschopná demokracie 

 

Koncept obranyschopné demokracie není na českém území ničím převratně novým, co by 

přinesl teprve ústavní pořádek spolu s Ústavou ČR. Již Loewenstein ve své práci uvádí 

Československo 30. let jako jeden z příkladů demokracií, které disponují obrannými 

nástroji. Po stručném představení společenské a politické situace v Československu, 

Loewenstein konstatuje, že se místní demokracie postupně rozvinula nástroje, které jí 

umožňují se bránit. Pozastavuje se nad zákonem č. 50/1923 Sb. z. a n., na ochranu 

republiky, který obsahuje celou řadu skutkových podstat trestných činů, jejichž objektem 

je Československá republika a tresty za ně ukládané, dále nad zákonem 

č. 201/1933 Sb. z. a n., o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran z roku 1993 

                                                           
23 BVerfGE 5, 85 (139) 
24 BULLA, Eckart. “Die Lehre Von Der Streitbaren Demokratie: Versuch Einer Kritischen Analyse Unter 

Besonderer Berücksichtigung Der Rechtsprechung Des Bundesverfassungsgerichts.” Archiv Des 

Öffentlichen Rechts, roč. 1973, č. 3, s. 340–360. Dostupné z: www.jstor.org/stable/44305429. 
25 IPSEN Jörn in SACHS, Michael. Grundgesetz: Kommentar. 3. vyd. München : C. H. Beck oHG, 2003, s. 

928 

http://www.jstor.org/stable/44305429
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a také zákonem č. 131/1936 Sb. z. a n., o obraně státu.26 Jak však historie ukázala, ačkoliv 

Loewenstein považoval československou právní úpravu za „bezesporu nejvýraznější 

příklad demokratického státu zachovávajícího své základní zřízení proti obrovským 

nepřátelům,“27 nakonec ztroskotala na prosté nečinnosti ústavních činitelů. Z toho také 

vyplývá důležitý problém, který se s konceptem obranyschopné demokracie pojí – právní 

řády často nástroje sice obsahují, ale ústavní aktéři se je z nejrůznějších důvodů rozhodnou 

nevyužít. 

Po desetiletiletích, které demokracií nebylo možné nazývat, se koncept obranyschopné 

demokracie znovu objevil až po roce 1989. Základní zákon v té době byl již účinný 50 let 

a stal se tak jedním z hlavních zahraničních inspiračních zdrojů při tvorbě ústavy.  

Protože je podle čl. 83 Ústavy ČR ústavní soud soudním orgánem ochrany ústavnosti, má 

v konceptu obranyschopné demokracie v České republice významné postavení. Koncept 

obranyschopné demokracie se totiž pojí s omezováním lidských práv a svobod a neexistuje 

žádný jiný orgán, který by mohl o ústavnosti takových opatření rozhodnout.28 Ústavní soud 

koncepci obranyschopné demokracie ve své judikatuře několikrát zmiňuje. V nálezu 

sp. zn. IV. ÚS 2011/10 výslovně říká následující: 

„Ústavní soud se ztotožňuje s principy bránící se demokracie, jejichž právní aplikace je 

opodstatněná s přihlédnutím k historickým zkušenostem s nacistickou a komunistickou 

totalitou nejen v našem státě, nýbrž i v celoevropském kontextu. Jestliže jsou odpůrci 

demokracie a hodnot, na kterých demokracie stojí, připraveni na ni útočit, musí být 

i demokratický režim připraven bránit se těmto atakům, a to v nutných případech i 

omezením základních práv.“ 

Jak již bylo zmíněno v části týkající se Spolkové republiky Německo, obranyschopná 

demokracie bývá vnímána také jako soubor nástrojů, které ústavy k obraně demokracie 

zakotvují. V další kapitole tedy následuje jejich podrobnější rozbor.  

 

                                                           
26 LOEWENSTEIN, Karl. Militant Democracy and Fundamental Rights, II. American Political Science 

Review. roč. 1937, č. 4, s. 641-644 
27 LOEWENSTEIN, Karl. Militant Democracy and Fundamental Rights, II. American Political Science 

Review. roč. 1937, č. 4, s. 644 
28 VÝBORNÝ, Štěpán. Koncept bránící se demokracie v judikatuře Ústavního soudu ČR. Časopis pro právní 

vědu a praxi, roč. 2012, č. 2, s. 158 



12 
 

2.4. Nástroje obranyschopné demokracie v Ústavě ČR a v Základním zákoně 

z komparativního pohledu 

 

K obraně svobodného demokratického zřízení poskytuje Základní zákon hned několik 

nástrojů. Patří k nim možnost pozbytí určitých základních práv, pokud jsou zneužívána 

k boji proti svobodnému demokratickému zřízení (čl. 18 Základního zákona), právo 

na odpor (čl. 20 odst. 4 Základního zákona), svoboda učení podmíněná věrností ústavě 

(čl. 5 odst. 3 Základního zákona), možnost zákazu sdružení29 (čl. 9 odst. 2 Základního 

zákona) a konečně zákaz politických stran (čl. 21 odst. 2 Základního zákona).30 S ohledem 

na fakt, že Základní zákon byl autorům Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod 

inspirací, pokusím se v této kapitole jednotlivé projevy konceptu obranyschopné 

demokracie v obou ústavních předpisech porovnat a pokusím se identifikovat hlavní 

spojitosti a rozdíly mezi nimi. 

Jedním z institutů, který nalezneme jak v Základním zákoně, tak v Ústavě ČR, je právo na 

odpor. Koncepce práva na odpor je však v Ústavě ČR užší než v Základním zákoně. Podle 

čl. 20 odst. 4 Základního zákona: „všichni Němci mají právo klást odpor každému, kdo 

se pokusí tento řád odstranit, jestliže není možný jiný způsob nápravy.“31 

Důležité je interpretovat, co německý ústavodárce myslí pod pojmem „tímto řádem“. Jedná 

se o řád ústavní, který nemusí atakovat jen někdo z vnější, útočníkem mohou být i orgány 

veřejné moci, případně agresoři využívající zákonné prostředky. Němci, kteří využívají své 

právo na odpor, mohou být i v postavení orgánů veřejné moci, což v českém pojetí možné 

není.32 

Podle čl. 23 čeští „občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by 

odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, 

jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.“ 

Na rozdíl od německého pojetí práva na odpor, požaduje česká Ústava ČR kromě absence 

                                                           
29 V německém znění Základního zákona se hovoří o „Vereinigungen“. 
30 DRESSLER, Christoph. Die Wehrhafte Demokratie und der Rechtsextremismus: Wie sich der Staat gegen 

seine Verfassungsfeinde wehrt [online zdroj]. Diplomica Verlag, 2012 [cit. 2018-03-22]. Dostupné z: 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/cuni/detail.action?docID=1593985 
31 V německém originále: „Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle 

Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.“ 
32 KYSELA, Jan. in WAGNEROVÁ, Eliška, ŠIMÍČEK, Vojtěch, LANGÁŠEK, Tomáš, POSPÍŠIL, Ivo a 

kol. Listina základních práv a svobod. Komenář. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s. 2012, s. 533 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/cuni/detail.action?docID=1593985
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jiných nástrojů k nápravě také znemožnění činnosti ústavních orgánů. Nestačí tak pouhá 

nečinnost ústavního orgánů, ale je nutné skutečné znemožnění jejich činnosti.33 

Z další z nástrojů Základního zákona chránící svobodné demokratické zřízení je teorie 

tzv. nezměnitelného jádra ústavy (v němčině „Ewigkeitsklausel“), která je součástí 

německé právní nauky již od 19. století, a která se promítla do čl. 9 odst. 2 Ústavy ČR. Čl. 

79 odst. 3 Základního zákona ji obsahuje v následující znění: „Změna tohoto Základního 

zákona, která se dotýká rozčlenění Spolku na země, zásadního spolupůsobení zemí při 

zákonodárství, nebo zásad stanovených v čl 1 a 20, je nepřípustná.“ Německá klauzule 

věčnosti tedy chrání především princip federace, princip demokratického a sociálního 

státu34, princip vlády lidu35 a zavázání výkonu státní moci základními lidským právům 

v čele s lidskou důstojností.36  

Česká klauzule věčnosti je o poznání stručnější: „Změna podstatných náležitostí 

demokratického právního státu je nepřípustná.“ Která ustanovení jsou ale součástí 

takových „podstatných náležitostí“ již ústavodárce patrně úmyslně nevypočítává.37 Ústavní 

soud je alespoň částečně vyjmenovává ve své judikatuře, přičemž mezi ně řadí 

např. svrchovanost lidu, princip rozhodování většiny za současné ochrany menšin, 

svobodné soutěže politických stran, jež jsou odděleny od státu, právo na odpor38 

nebo principy volebního práva39.  V tom spatřuji značný rozdíl – zatímco Ústava ČR dává 

Ústavnímu soudu do rukou mocný nástroj určit, co takovou podstatnou náležitostí 

demokratického právního státu je, působnost Spolkového ústavního soudu je ohraničena 

jen na výslovně vyjmenované. Jsem si ale vědoma toho, že právo de lege lata může 

vyvolávat odlišný dojem, než potom v důsledku interpretace konkrétním soudem výsledné 

ustanovení má. 

                                                           
33 KYSELA, Jan. in WAGNEROVÁ, Eliška, ŠIMÍČEK, Vojtěch, LANGÁŠEK, Tomáš, POSPÍŠIL, Ivo a 

kol. Listina základních práv a svobod. Komenář. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s. 2012, s. 533. 
34 čl. 20 odst. 1 Základního zákona 
35 čl. 20 odst. 2 Základního zákona 
36 čl. 1 Základního zákona 
37 SYLLOVÁ, Jindřiška In: SLÁDEČEK, Vladimír, MIKULE, Vladimír, SUCHÁNEK, Radovan, 

SYLLOVÁ, Jindřiška. Ústava České republiky. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 104. 
38 Nález Pl. ÚS 19/93 
39 Nález Pl. ÚS 42/2000 
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Jiný nástroj obranyschopné demokracie inspirovaný Základním zákonem je zákaz 

odstraňování nebo ohrožování základů demokratického státu výkladem právních norem, 

který nalezneme v čl. 9 odst. 3.40  

Ve výčtu nástrojů obranyschopné demokracie v Základním zákoně bývá uváděn 

čl. 5 odst. 3 Základního zákona, totiž výslovné omezení svobody učení věrností ústavě. 

Takové zakotvení v našem ústavním pořádku nenalezneme, čl. 15 odst. 2 Listiny 

základních práv a svobod zní prostě „Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je 

zaručena.“  

Základní zákon v čl. 18 na rozdíl od českého ústavního pořádku umožňuje možnost pozbytí 

určitých základních práv, pokud jsou zneužívána k boji proti svobodnému demokratickému 

zřízení. Protože se ale jedná o zásadní zásah do základních práv a svobod, takové pozbytí 

může vyslovit výhradně Spolkový ústavní soud.  

Německý ústavodárce považoval za důležité přímo do Základního zákona zakotvit možnost 

zakázat sdružení41, pokud je „jejich účel či jejich činnost v rozporu s trestněprávními 

předpisy, anebo jsou namířena proti ústavnímu pořádku či proti myšlence vzájemného 

porozumění mezi národy“42, stejně jako výslovné zakotvení podmínek zakazování 

politických stran v čl. 21. Český ústavodárce ani jeden z těchto nástrojů výslovně 

nezakotvuje. Sdružovacímu právu se věnuje čl. 20 Listiny základních práv a svobod, 

přičemž omezit jeho výkon lze výhradně „v případech stanovených zákonem, jestliže to je 

v demokratické společnosti nezbytné pro bezpečnost státu, ochranu veřejné bezpečnosti a 

veřejného pořádku, předcházení trestným činům nebo pro ochranu práv a svobod 

druhých.“43 Listina základních práv a svobod tedy ponechává prostor zákonodárci, aby za 

splnění předepsaných limitů přijal zákon, který sdružovací právo omezí. Tím je v případě 

zakazování spolků § 268 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v případě 

pozastavování činnosti a rozpouštění politických stran zákon o pol. stranách, kterému se 

věnují další kapitoly této práce. 

 

  

                                                           
40 MLSNA, Petr. et alii: Ústava ČR – vznik, vývoj a perspektivy. Praha : Leges, 2010, s. 34 - 39 
41 V německém znění Základního zákona se hovoří o „Vereinigungen“. 
42 čl. 9 odst. 2 Základního zákona 
43 čl. 20 odst. 3 Listiny základních práv a svobod 
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3. Zákaz politické strany ve Spolkové republice Německo 

 

Ve Spolkové republice Německo je koncept zákazu politické strany od toho českého 

poměrně odlišný. Rozdíly můžeme najít nejen v podmínkách, za jakých je možné stranu 

zakázat, či v soudu, který je příslušný pro takové rozhodnutí, rozdílné je celé pojetí zákazu 

politické strany. Klíčovým je čl. 21 odst. 2 Základního zákona, který aktuálně zní: 

„Strany, které svými cíli nebo chováním svých stoupenců míří k tomu, aby poškodily nebo 

odstranily svobodné demokratické zřízení nebo ohrozily trvání Spolkové republiky 

Německo, jsou protiústavní.“44 

Odstavec 2 před novelou ze srpna 2017 obsahoval navíc ještě druhou větu, totiž: 

„O otázce protiústavnosti rozhoduje Spolkový ústavní soud.“ 

Tato věta byla z odstavce dva vypuštěna, neboť její obsah se transformoval do nového 

odstavce 4, který stanoví příslušnost Spolkového ústavního soudu nejen pro rozhodování 

o protiústavnosti, ale také pro rozhodování o vyloučení politické strany ze státního 

financování. 

Úkolem Spolkového ústavního soudu je zkoumat, zda jsou podmínky stanovené v § 21 

odst. 2 Základního zákona splněny a pokud ano, v závěru řízení rozsudkem vysloví, že 

politická strana je protiústavní. V této části se nejprve postupně pozastavím nad každým 

jednotlivým znakem, který musí Spolkový ústavní soud v rámci řízení zkoumat, a pokusím 

se stručně shrnout jeho podstatu, kterou převážně vyložil sám Spolkový ústavní soud 

v rozsudcích o vyslovení protiústavnosti Sozialistische Reichspartei ( „SRP“) (BVerfGE 2, 

1) a Kommunistische Partei Deutschlands („KPD“) (BVerfGE 5, 85). Následuje kapitola 

věnující se procesní otázce zákazu politické strany, to znamená příslušnému soudu, stranám 

a řízení samotnému. V poslední kapitole pak shrnuji, jaké důsledky s sebou protiústavnost 

politické strany nese. 

 

                                                           
44 Protože tento odstavec tvoří pomyslné jádro mé práce, dovolím si ho uvést i v originále: „Parteien, die 

nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische 

Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu 

gefährden, sind verfassungswidrig.“ 
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3.1. Předpoklady protiústavnosti politické strany 

 

3.1.1. Směřování cílů a chování stoupenců politické strany 

 

Prvním znakem protiústavnosti politické strany je charakter jejích cílů. Stanovení cílů je 

obvykle možné zjistit z programu politické strany a vyjádření jejích funkcionářů, z prací 

autorů, které sama strana uznává a kteří se její ideologii věnují, jejích interních materiálů 

nebo z novin a časopisů jí vydávaných či ovlivňovaných. Kromě takto explicitně 

vyjádřených cílů, je potřeba zkoumat i cíle tajné a také následné faktické změny dříve 

formálně proklamovaných cílů.45 

Politické strany jsou zvláštní formou sdružení občanů, z tohoto důvodu je druhým znakem 

chování stoupenců politické strany. Ne každé chování jejích stoupenců však může být 

politické straně přičteno.46 Nesmí se jednat o jednotlivé případy, určité výstřelky 

jednotlivců, chová-li se strana jinak k Základnímu zákonu loajálně.47 Spolkový ústavní 

soud v rozsudku o vyslovení protiústavnosti KPD stanovil, že potřebný rozsah závadného 

chování musí být „Grundtendenz“48, což by se volně dalo přeložit jako základní trend 

v chování politické strany.  

Stoupenci politické strany je širší pojem než její členové, počítají se mezi ně i osoby, které 

se za politickou stranu staví.49 

Poměrně zajímavým vývojem si prošel znak směřování. Ve starší literatuře najdeme 

krátkou zmínku, že se nad tímto znakem není třeba výrazně pozastavovat. Vykládají ho 

jako slovesné vyjádření úmyslu stoupenců chovat se protiústavně.50  Má se tedy jednat 

o subjektivní znak vyjadřující úmysl. Podle starší judikatury Spolkového ústavního soudu 

se musí jednat o „aktivní bojovně agresivní postoj“.51 Zásadní změnu pohledu na tento znak 

přinesl nový judikát ze dne 17. 1. 2017 č. j. 2 BvB 1/13, kde Spolkový ústavní soud vyslovil 

                                                           
45 BVerfGE 5, 85 (144) 
46 IPSEN Jörn In SACHS, Michael. Grundgesetz: Kommentar. 3. vyd. München : C. H. Beck oHG, 2003, s. 

927. 
47 BVerfGE 5, 85 (143) 
48 BVerfGE 5, 85 (143) 
49 BVerfGE 2, 1 (22) 
50 IPSEN Jörn In SACHS, Michael. Grundgesetz: Kommentar. 3. vyd. München : C. H. Beck oHG, 2003, s. 

927. 
51 BVerfGE 5, 85 (141) 
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protiústavnost NPD, kterému se důkladněji věnuje část 6 této práce. S tímto judikátem se 

směřování rozvinulo do samostatného znaku, Spolkový ústavní soud jej totiž kromě výše 

uvedeného smyslu vykládá navíc v tom smyslu, že dosažení proklamovaných cílů politické 

strany musí být minimálně možné. Tento faktor Spolkový ústavní soud označuje jako znak 

„potenciality“.52   

 

3.1.2. Poškození nebo odstranění svobodného demokratického zřízení 

 

Svobodné demokratické zřízení je pojetí státního zřízení, které musí nutně splňovat oba 

dva předepsané přívlastky – suverénem a tvůrcem vůle státu musí být lid za současného 

zdůraznění ochrany svobodného postavení jednotlivce.53  

Není náhodou, že tento pojem vyložil Spolkový ústavní soud již v roce 1952 jako součást 

rozhodnutí o zákazu politické strany Sozialistische Reichspartei, jímž bylo návrhu zákazu 

určité politické strany vůbec poprvé skutečně vyhověno.   

„Svobodné demokratické zřízení ve smyslu čl. 21 odst. 2 Základního zákona je zřízení, které 

představuje státoprávní řád založený na sebeurčení národa v souladu s vůlí většiny, 

svobodě a rovnosti za současného vyloučení jakékoliv násilí nebo svévole. K základním 

principům takového zřízení patří minimálně: úcta k lidským právům konkretizovaným 

základním zákonem, především před právem na život a svobodný rozvoj osobnosti, 

suverenita lidu, dělba moci, odpovědnost vlády, zásada legality, nezávislost soudů, 

plurality politických stran a princip rovných příležitostí pro všechny politické strany jak 

pro účast na vládnutí, tak pro výkon práv opozice.“54 

K pojmu svobodného demokratického zřízení se Spolkový ústavní soud dále vyjadřoval 

i v dalších řízeních o vyslovení protiústavnosti politické strany. V rozsudku ve věci KPD 

připojil k výčtu základních principů navíc ještě svobodu sdružování, požadavek 

svobodných pravidelně se opakujících voleb a uznání základních práv.55 V průběhu let 

                                                           
52 2 BvB 1/13 (585) 
53 IPSEN Jörn In SACHS, Michael. Grundgesetz: Kommentar. 3. vyd. München : C. H. Beck oHG, 2003, s. 

928. 
54 BVerfGE 2, 1 (12) 
55 BVerfGE 5, 85 (199) 
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vznikla k pojmu „svobodné demokratické zřízení“ bohatá judikatura obsahující katalog 

základních principů, jež ji tvoří.56  

V rozsudku NPD II Spolkový ústavní soud sám konstatoval, že takové pojetí bývá často 

kritizováno odbornou veřejností57 a pojem svobodného demokratického potřebuje 

zkoncentrovat na několik málo tak základních principů, které jsou pro něj „naprosto 

nepostradatelné (schlechthin unentbehrlich)“58. Výchozím principem pro svobodné 

demokratické zřízení je podle Spolkového ústavního soudu garance lidské důstojnosti 

(Garatie der Menschenwürde) vyplývající z čl. 1 odst. 1 Základního zákona. Z ní 

vyplývající principy jsou ochrana osobnosti, identity a integrity, rovnost, zákaz degradace 

osobnosti na pouhý objekt59 a  zákaz diskriminace.60 K lidské důstojnosti se jako 

nepostradatelné principy připojují navíc zásady demokracie (Demokratieprinziep)61 a 

zásada právního státu (Rechtsstaatlichkeit).62  Takové minimalistické pojetí se od toho 

původního z 50. let dost odlišuje.63 

Svobodné demokratické zřízení se stoupenci politické strany musí pokusit „poškodit“ nebo 

„ohrozit“, tyto činnosti od sebe odlišují cílem, ke kterému politická strana směřuje. 

Poškození je „každý pokles funkceschopnosti svobodného demokratického zřízení“64, tedy 

„částečné odstranění svobodného demokratického zřízení“65. Odstranění svobodného 

demokratického zřízení znamená odstranění parlamentního způsobu vlády systémem 

jiným, neslučitelným se všemi základními principy, jež jsou se svobodným demokratickým 

zřízením neoddělitelně spojeny. 

 

                                                           
56 2 BvB 1/13 (533) 
57 2 BvB 1/13 (534) 
58 2 BvB 1/13 (535) 
59 2 BvB 1/13 (539) 
60 2 BvB 1/13 (541) 
61 2 BvB 1/13 (542 - 546) 
62 2 BvB 1/13 (547) 
63 LEGGEWIE, Claus; LICHDI, Johannes; MEIER, Horst. „Hohe Hürden“ sehen anders aus: Das abermalige 

Verbotsverfahren gegen die NPD Kritik des Urteils (Teil 3). Recht und Politik [online zdroj]. roč. 2017, č. 2, 

s. 170-171 [cit. 2018-04-07].  
64 IPSEN, Jörn In SACHS, Michael. Grundgesetz: Kommentar. 3. vyd. München : C. H. Beck oHG, 2003, s. 

928. 
65 IPSEN, Jörn In SACHS, Michael. Grundgesetz: Kommentar. 3. vyd. München : C. H. Beck oHG, 2003, s. 

928. 
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3.1.3. Ohrožení existence Spolkové republiky Německo 

 

Poškození nebo ohrožení svobodného demokratického státu a ohrožení existence Spolkové 

republiky Německo jsou podmínky, které jsou vůči sobě navzájem alternativní. Zatímco 

poškození nebo odstranění demokratického právního státu směřuje na vnitřní uspořádání 

státu, ohrožení existence Spolkové republiky Německo znamená ohrožení jak její 

teritoriální integrity, tak vnější suverenity, tedy schopnosti být subjektem mezinárodního 

práva veřejného schopným jednat s jinými takovými subjekty. Tento znak tedy směřuje 

proti separatistickým tendencím, pokud by se např. některá ze spolkových zemí rozhodla 

osamostatnit. Jak již vyplývá ze samotného slova „ohrožení“, není potřeba, aby k oddělení 

určitého území reálně došlo, postačí, má-li to strana jako svůj cíl a směřuje-li k tomu 

chování jejích stoupenců.66 

 

3.1.4. Protiústavnost 

 

Splňuje-li politická strana výše uvedené znaky, je protiústavní.67 Lze tedy dovodit, že strana 

se nestává protiústavní rozhodnutím ústavního soudu, je protiústavní přímo ze zákona 

jednoduše tím, že základní zákon takovou stranu neschvaluje. Protiústavnost tedy není 

žádný následek, je to spíše shrnutí všech znaků a vyjádření negativního hodnocení strany, 

která je naplní, ústavodárcem.68 Na druhou stranu však rozhodnutí Spolkového ústavního 

soudu, ve kterém označuje určitou politickou stranu jako protiústavní, má konstitutivní 

účinek.69 Strana tedy materiálně sice protiústavní již před právní mocí rozhodnutí, které ji 

za protiústavní označí, všechny právní sankce s tím spojené na ni ale lze uvalit až poté, co 

Spolkový ústavní soud po provedení řízení vysloví, že ta která konkrétní strana všechny 

znaky protiústavnosti naplňuje. 

                                                           
66 IPSEN, Jörn In SACHS, Michael. Grundgesetz: Kommentar. 3. vyd. München : C. H. Beck oHG, 2003, s. 

929. 
67 čl. 21 odst. 2 Základního zákona 
68 IPSEN, Jörn In SACHS, Michael. Grundgesetz: Kommentar. 3. vyd. München : C. H. Beck oHG, 2003, s. 

930. 
69 BVerfGE 12, 296 (305) 
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Zákon o Spolkovém ústavním soudu však umožňuje prohlásit za protiústavní i jen právně 

či organizačně samostatnou část politické strany.70 Pokud se tedy přívrženci pouze určité 

„frakce“ v rámci strany chovají tak, že ohrožují svobodné demokratické zřízení, případně 

pokud jen určitá část politické strany vykazuje separatistické tendence, přičemž zbylá část 

tyto tendence nemá, umožňuje německý zákonodárce spravedlivé řešení.  

 

3.2. Řízení o vyslovení protiústavnosti politické strany Spolkovým ústavním soudem 

 

3.2.1. Příslušnost Spolkového ústavního soudu a tzv. „Parteienprivileg“ 

 

Předně, vyslovit protiústavnost určité politické strany je podle čl. 21 odst. 4 Základního 

zákona oprávněn jen a pouze Spolkový ústavní soud. Tento fakt, že na právě tento typ 

rozhodnutí má na rozdíl od úpravy rušení sdružení (viz čl. 9 odst. 2 Základního zákona) 

monopol Spolkový ústavní soud, úzce souvisí s pojmem „Parteienprivileg“71.  

„Parteienprivileg“ Spolkový ústavní soud ve vztahu k politickým stranám vykládá jako 

jejich „zvláštní postavení v ústavním životě se zvýšenou garancí ochrany a existence“72. 

Podle Spolkového ústavního soudu samotného73 se toto zvláštní postavení projevuje 

především výlučnou příslušností Spolkového soudního dvora. 

Někteří autoři však s takovým pojetím nesouhlasí. Problém spatřují již v samotném pojmu 

„Privileg“, tedy výsada, privilegium. Pokud obsahem pojmu privilegium je, že je 

ke stejným věcem z nějakého důvodu přistupováno různě, není to v případě politických 

stran a sdružení, spolků či společností vůbec není možné. Faktor „sdružení osob“ je jim 

sice společný, ale každý z nich zastává zcela jinou funkci, tedy se nejedná o tu stejnou věc, 

a tím pádem použití pojmu privilegium vůbec nepřichází v úvahu.74  Jedná se ale podle 

mého názoru v podstatě jen o otázku pojmosloví, které není pro tuto práci stěžejní. Je 

bezrozporné, že politické strany mají oproti jiným sdružením osob zvláštní postavení, je 

                                                           
70 §46 odst. 2 BVerfGG 
71 Pojem lze volně přeložit jako výsada či privilegium politických stran. Protože neexistuje přesný překlad do 

češtiny, rozhodla jsem se pro účely této práce používat německý originál.  
72 BVerfGE 12, 296 (305) 
73 BVerfGE 12, 296 (304) 
74 KLEIN, Hans H. In MAUNZ, Theodor; DÜRIG, Günter. Grundgesetz: Kommentar. 81. vydání. München 

: C.H. Beck, 2017.  Art. 21, Odst. 541-542. 
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jim poskytnuta vyšší ochrana a pro analýzu, jak takový fakt co možná nejpřesněji 

pojmenovat, není v této práci prostor. 

Co s sebou však nevyhnutelně přináší příslušnost přímo ochránce ústavnosti v prvním 

stupni, je fakt, že německý právní řád neposkytuje v tomto řízení žádný opravný 

prostředek. V úvahu samozřejmě přichází individuální stížnost k Evropskému soudu pro 

lidská práva, nicméně vnitrostátní opravný prostředek na rozdíl od české úpravy75 

neexistuje. Za zmínku také stojí, že k vyslovení protiústavnosti nestačí prostá většina hlasů 

členů senátu, ale je zapotřebí hned dvoutřetinová většina.76 

 

3.2.2. Strany řízení před Spolkovým ústavním soudem 

 

Detailnější úpravu řízení před Spolkovým ústavním soudem obsahuje zákon o Spolkovém 

ústavním soudu v § 43 až § 47.  

Návrh k vydání rozhodnutí, že je politická strana protiústavní, mají pouze Spolkový sněm 

(Bundestag), Spolková rada (Bundesrat) a Spolková vláda (Bundesregierung)77. Kromě 

těchto ústavních činitelů může takový návrh podat také vláda některé ze spolkových zemí, 

nicméně může tak učinit jen proti straně, která svou činnost omezuje jen na území té které 

konkrétní země78. Není tedy možné, aby zemská vláda Bavorska podala návrh na vyslovení 

protiústavnosti strany, která je činná výhradně v Sasku. Již z vyjmenovaných oprávněných 

k návrhu je jasné, že zákaz politické strany je prostředkem ultima ratio.  

Mezi k návrhu oprávněnými orgány nepanuje žádná hierarchie, žádný orgán není oprávněn 

dříve než jiný. Kromě toho mohou své návrhy podávat také společně, jako se tomu stalo 

v případě NPD, který rozebírám v 5. části této práce.79 Pokud pak mají oprávněné orgány 

za to, že podmínky protiústavnosti jsou naplněny a toto podezření je podloženo 

i relevantními důkazy, mají orgány povinnost návrh k zahájení řízení podat.80 

                                                           
75 Viz čl. 87 odst. 1 písm. j Ústavy ČR 
76 § 15 odst. 4 věta 1 BVefrGG ve spojení s § 13 č. 2 BVerfGG  
77 § 43 odst. 1 BVerfGG 
78 § 43 odst. 2 BVerfGG 
79 IPSEN, Jörn In SACHS, Michael. Grundgesetz: Kommentar. 3. vyd. München : C. H. Beck oHG, 2003, s. 

931. 
80 IPSEN, Jörn In SACHS, Michael. Grundgesetz: Kommentar. 3. vyd. München : C. H. Beck oHG, 2003, s. 

932. 
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Druhou stranou řízení je logicky ta strana, o jejíž protiústavnosti má být rozhodnuto. 

V řízení je strana zastoupena svým zákonným zástupcem. Pokud se taková osoba nedá 

zjistit, není k dispozici nebo se změnila po dojití návrhu na Spolkový ústavní soud, bude 

k zastupování před Spolkovým ústavním soudem oprávněna ta osoba, která skutečně 

obstarávala záležitosti politické strany naposledy.81   

3.2.3. Řízení před Spolkovým ústavním soudem 

 

Hned po dojití návrhu na Spolkový ústavní soud začíná přípravné řízení (Vorverfahren)82. 

Již z použité terminologie je zřejmé, že německé pojetí zákazu politických stran na rozdíl 

od toho českého obsahuje prvky řízení trestního. V přípravném řízení má strana, proti níž 

bylo zahájeno řízení, právo se v určité lhůtě k podanému návrhu vyjádřit. Zákon sám 

vyjmenovává směry, jakým se může její vyjádření ubíhat. Může říci, že návrh považuje 

za nepřípustný, případně neodůvodněný, případně že má být řízení provedeno.83 

Soud může v rámci přípravného řízení dokonce nařídit předběžné šetření 

(Voruntersuchung), jehož výkon provádí soudce, který není členem senátu, jenž bude 

v hlavním řízení rozhodovat. Jeho cílem je zajistit maximální možnou objektivitu.84 Ba co 

víc, Spolkový ústavní soud může využít dalších trestně právních institutů – může nařídit 

zabrání určité věci či nařídit prohlídku prostor.85 

V rámci hlavního líčení probíhá ústní jednání. Poté je vynesen rozsudek, ve kterém, 

prokáže-li se návrh jako odůvodněný, prohlásí Spolkový ústavní soud, že je politická strana 

protiústavní.86 S takovým prohlášením je spojena celá řada následků, které rozebírám níže.  

K výkonu rozhodnutí jsou příslušné podle § 32 PartG úřady určené zemskými vládami 

(von den Landesregierungen bestimmten Behörden). Tyto úřady mají povinnost učinit 

všechna zákonná opatření potřebná k výkonu rozhodnutí Spolkového ústavního soudu. 

Pokud však působnost strany překračuje hranice jednotlivých spolkových zemí, je 

                                                           
81 § 44 BVerfGG 
82 IPSEN, Jörn In SACHS, Michael. Grundgesetz: Kommentar. 3. vyd. München : C. H. Beck oHG, 2003, s. 

933. 
83 § 45 BVerfGG 
84 IPSEN, Jörn In SACHS, Michael. Grundgesetz: Kommentar. 3. vyd. München : C. H. Beck oHG, 2003, s. 

933. 
85 IPSEN, Jörn In SACHS, Michael. Grundgesetz: Kommentar. 3. vyd. München : C. H. Beck oHG, 2003, s. 

934. 
86 § 46 BVerfGG 
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příslušný spolkový ministr vnitra.87 Spolkový ústavní soud má nicméně pravomoc úpravu 

výkonu rozhodnutí v rozsudku upravit odchylně sám.88 Proti prostředkům výkonu 

rozhodnutí lze podat opravné prostředky, ty ale nemají odkladný účinek.89 

 

3.3. Zákaz politické strany a další důsledky protiústavnosti 

 

Co s sebou takové vyslovení, že strana je protiústavní ve Spolkové republice Německo 

fakticky přináší? Odpověď nalezneme v zákoně o Spolkovém ústavním soudu, konkrétně 

§ 46 odst. 3, kde najdeme následující ustanovení: 

„S vyslovením je spojeno rozpuštění strany či její samostatné části a zákaz zakládat 

nástupnické organizace. Spolkový ústavní soud může kromě toho v takovém případě také 

nařídit konfiskaci majetku politické strany či její samostatné části ve prospěch Spolku 

či spolkové země k všeobecně prospěšným účelům.“ 

Do ledna 2017 se toto ustanovení vykládalo tak, že pokud je nějaká strana protiústavní, pak 

být zakázána musí. Komentáře se navíc jednoznačně shodují na tom, že zde není prostor 

pro uvážení soudu, je to přímý důsledek protiústavnosti.90 Spolkový ústavní soud však 

v rozsudku NPD II vyslovil zcela jiný názor. O NPD sice vyslovil, že je protiústavní, 

nicméně ji nezakázal, a to z důvodu chybějícího znaku potenciality, o kterém jsem již psala 

výše. 

Tuto kapitolu člením do podle druhů sankcí, které mohou protidemokratickou nebo 

existenci Spolkové republiky Německo ohrožující stranu postihnout. Nejprve se věnuji 

důsledkům, které s sebou nese zákaz politické strany samotný, a následně upozorňuji na 

novelu přijatou v srpnu 2017 v reakci právě na rozsudek NPD II, tedy formu sankce pro 

stranu, která sice není zakázána, ale přitom splňuje ony předpoklady protiústavnosti 

s výjimkou nově „objeveného“ kritéria potenciality. 

 

                                                           
87 § 32 odst. 2 PartG 
88 § 32 odst. 3 PartG 
89 § 32 odst. 4 PartG 
90 MAUNZ, Theodor. Bundesverfassungsgerichtsgesetz: Kommentar [online zdroj]. vyd. 52. München: C. H. 

Beck oHG, 2017.[cit. 2018-03-29]. § 32 Odst. 44-48 
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Ztráta statusu politické strany 

Strana, která byla Spolkovým ústavním soudem prohlášena za protiústavní, ztrácí status 

politické strany, to znamená, že zveřejněním rozhodnutí Spolkového ústavního soudu ztrácí 

svou právní osobnost a všechny výhody, které s sebou status politické strany přináší. 

Taková ztráta nastává přímo ze zákona, není ji tedy potřeba nijak vykonávat.91 

 

Zákaz nástupnických organizací 

Druhým následkem, který s sebou nese zákaz politické strany, je zákaz nástupnických 

organizací.92 Nástupnickou organizací se pak myslí jak zcela nová, tak i již existující 

organizace.93 Takové opatření je německou odbornou literaturou považováno za nutné, 

protože jinak by se strana mohla transformovat do jiné a jednoduše znovu požívat ochrany, 

kterou jí Základní zákon přiznává, čímž by se celý proces zákazu politické strany stal 

naprosto neúčinným.94 Zákon o politických stranách rovnou upravuje i možnost, že by se 

nástupnickou organizací stala jiná již existující politická strana. V takovém případě však 

nezbývá z důvodu Parteienprivileg nic jiného než podat nový návrh podle § 43 BVerfGG.95 

 

Ztráta mandátů 

Poslanci zakázané politické strany ztrácí podle spolkového volebního zákona 

(Bundeswahlgesetz) a zákona o volbách do Evropského parlamentu (Europawahlgesetz) 

a podle zákonů jednotlivých spolkových zemí své mandáty. V rozsudku ve věci SRP 

Spolkový ústavní soud vyložil čl. 21 Základního zákona tak, že ztráta mandátů vzniká 

přímo z tohoto článku.96 Toto pojetí však není přijímáno, neboť je v rozporu se zásadou 

volného mandátu vykonávaného osobně poslancem, nikoliv politickou stranou samou. 

Na druhou stranu je to podle německé právnické veřejnosti následek naprosto nezbytný, 

protože jinak by se zákaz politické strany rovnal pouhé proklamaci bez faktického 

                                                           
91 IPSEN, Jörn In SACHS, Michael. Grundgesetz: Kommentar. 3. vyd. München : C. H. Beck oHG, 2003, s. 

935. 
92 § 33 PartG; § 46 odst. 3 BVerfGG 
93 § 33 odst. 1 PartG 
94 IPSEN, Jörn In SACHS, Michael. Grundgesetz: Kommentar. 3. vyd. München : C. H. Beck oHG, 2003, s. 

935. 
95 § 33 odst. 2 PartG 
96 BVerfGE 2, 1 (75) 
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významu. Z toho důvodu se dovozuje, že ztráta mandátů vyplývá z jednotlivých volebních 

zákonů, případně ze zákonů jednotlivých spolkových zemí.97 

 

Konfiskace majetku 

Fakultativně je Spolkový ústavní soud oprávněn nařídit také konfiskaci majetku politické 

strany případně její samostatné části. V případě zákazu politických stran SRP a KPD ji pak 

skutečně nařídil, přičemž jejich majetek propadl Spolku.98  

 

Ztráta financování 

Rozsudek NPD II vyvolal kromě debaty také reakci ústavodárce. S ohledem na to, 

že Spolkový ústavní soud sice NPD jako protiústavní označil, nicméně ji nezakázal, 

otevřela se poměrně zásadní otázka – proč by měl stát financovat stranu, která je přímo 

proti jeho základním principům. V srpnu 2017 do článku 21 Základního zákona přibyl nový 

odstavec 3, který zní: 

„Strany, které svými cíli nebo chováním svých stoupenců orientují na to, aby poškodily 

nebo odstranily svobodné demokratické zřízení nebo ohrozily trvání Spolkové republiky 

Německo, jsou vyloučeny ze státního financování. Je-li vyloučena, ztrácí strana také 

jakákoliv daňová zvýhodnění a dotace.“99 

Na první pohled se může zdát, že podmínky protiústavnosti jsou tytéž jako podmínky 

pro vyloučení ze státního financování. Rozdíl je však v činnosti, kterou strany dělají. 

V případě protiústavních stran k poškození nebo ohrožení svobodného demokratického 

zřízení směřují (ausgehen), zatímco strany, které je „jen“ možné odstřihnout od státních 

financí, se na ten stejný cíl pouze orientují (ausrichten). 

                                                           
97 IPSEN, Jörn In SACHS, Michael. Grundgesetz: Kommentar. 3. vyd. München : C. H. Beck oHG, 2003, s. 

935-936. 
98 BVerfGE 2, 1 (2); BVerfGE 5, 85 (87); IPSEN, Jörn In SACHS, Michael. Grundgesetz: Kommentar. 3. 

vyd. München : C. H. Beck oHG, 2003, s. 934. 
99 Pro jeho důležitost si jej dovolím opět uvést v originálním znění: „Parteien, die nach ihren Zielen oder 

dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgerichtet sind, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu 

beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind von 

staatlicher Finanzierung ausgeschlossen. Wird der Ausschluss festgestellt, so entfällt auch eine steuerliche 

Begünstigung dieser Parteien und von Zuwendungen an diese Parteien.“ 
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Novelizován byl z tohoto důvodu také zákon o Spolkovém ústavním soudu, kam byl 

doplněn § 46a upravující řízení o vyloučení ze státního financování. Spolkový ústavní soud 

v něm musí zkoumat všechny podmínky rozebrané v kapitole 3.1. této práce100 s jedinou 

výjimkou – kritérium potenciality díky jinému slovesu odpadá. Splnění protiústavních cílů 

tedy nemusí být minimálně možné, pro vyloučení ze státního financování stačí, když je 

vůbec má. 

  

                                                           
100 KLUTH, Winfried In EPPING, Volker; HILLGRUBER Christian; AXER, Peter. Grundgesetz: 

Kommentar. 2. vyd. München: C.H. Beck, 2013. Art. 21, odst. 212a-212d 
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4. Pozastavení činnosti a rozpuštění politické strany v České republice 

 

Pozastavení činnosti a rozpouštění politické strany není na území České republiky novým 

institutem, znala jej totiž již první Československá republika, která však byla oproti té 

současné značně odlišná. Politické strany byly považovány za faktické subjekty bez právní 

osobnosti a podle práva tedy vlastně neexistovaly. Neexistoval ani žádný obdobný předpis 

zákonu o pol. stranách. To s sebou neslo s vzestupem nacismu problém, že uskupení, která 

podle práva neexistují, z logiky věci nelze zakázat. 101 

S tímto problémem se Československá republika vyrovnala kreativně, politické strany 

Deutsche Nationalpartei a Deutsche nationalsozialistische Arbeitspartei byly zakázány 

podle spolkového práva. Tato opatření přezkoumával i Nejvyšší správní soud a 

v rozhodnutí č. 18603/35 ze dne 26.10.1935 tento pohled na politické strany jako na spolky 

potvrdil. Nepovažoval ani za problematické, že politické strany formu spolků vůbec 

nemají, konstatoval prostě, že naplňují jejich materiální definici.102 

V souvislosti s eskalujícími problémy s antidemokratickými stranami však byl nakonec 

přijat zvláštní zákon č. 201/1933 Sb. z. a n. o zastavování činnosti a o rozpouštění 

politických stran. Zákon byl platný na omezenou dobu, nicméně jeho platnost 

se prodlužovala až do 1. 1. 1938. I přes Loewensteinovo pozitivní hodnocení tohoto 

obranného mechanismu, však demontáži demokracie na našem území zabránit nedokázal. 

Zákon totiž ukázal jednu z hlavních slabin konceptu obranyschopné demokracie – nástroje 

fungují jen, když je ústavní činitelé využijí. To se však v případě nástupnické politické 

strany jedné ze zakázaných stran, Sudentendeutsche Heimatsfront, nestalo.103 

Po skončení komunistického režimu a obnovení svobodné soutěže politických stran byl 

přijat zákon č. 15/1990 Sb., o politických stranách. Podle něj byly politické strany 

právnickými osobami, přičemž vznikaly zápisem do evidence politických stran. 

Pozastavení činnosti ani rozpuštění však zákon neupravoval.  

                                                           
101 ROZTOČIL, Aleš. Legislativa a judikatura k rozpouštění politických stran v I. republice. Jurisprudence, 

2009, č. 7, s. 21-22 
102 ROZTOČIL, Aleš. Legislativa a judikatura k rozpouštění politických stran v I. republice. Jurisprudence, 

2009, č. 7, s. 24-25 
103 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4. vydání. Praha : Leges, 2010, s. 

358-359 
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Tento velice stručný zákon byl poměrně záhy nahrazen dodnes účinným zákonem č. 

424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Ten již od 

počátku své platnosti možnost pozastavení činnosti i rozpuštění obsahoval.  

Na rozdíl od Základního zákona neobsahuje ústavní pořádek České republiky žádné 

ustanovení, jež by se zákazu či rozpouštění politické strany věnovalo. Možnost omezit 

právo občanů se sdružovat v politických stranách vyplývá z čl. 20 odst. 3 Listiny 

základních práv a svobod. Je možné to však učinit „jen v případech stanovených zákonem, 

jestliže to je v demokratické společnosti nezbytné pro bezpečnost státu, ochranu veřejné 

bezpečnosti a veřejného pořádku, předcházení trestným činům nebo pro ochranu práv a 

svobod druhých.“ Zákon, který tak stanoví, je výše zmíněný zákon o pol. stranách, 

konkrétní zákazy pak obsahují zejména jeho § 4 a § 5.104 

V následujících kapitolách nejprve rozeberu podmínky, za kterých může soud pozastavit 

činnost politické strany, resp. ji rozpustit, dále specifika řízení před Nejvyšším správním 

soudem i před Ústavním soudem, a nakonec se budu věnovat důsledkům takového 

rozpuštění. 

 

4.1. Podmínky pozastavení činnosti a rozpuštění politické strany 

 

Ukončení existence politické strany je dvoufázové – nejprve se některým ze způsobů 

uvedených v § 13 zákona o pol. stranách musí zrušit, aby mohla výmazem ze seznamu 

strana hnutí zaniknout. Zákonodárce tedy aplikoval na politické strany stejné principy, jaké 

vyplývají z právní úpravy právnických osob, které zanikají také dvoufázově.105 Strana 

může být zrušena dvěma způsoby – vlastním rozhodnutím, případně rozhodnutím soudu o 

jejím zrušení.106 Před novelou č. 302/2016 Sb. existovala ještě zvláštní možnost zrušit 

politickou stranu v případě, že nepředložila Poslanecké sněmovně ve lhůtě výroční finanční 

zprávu. Ustanovení však vyvolávalo problémy a problematickou se jevila i ústavnost 

                                                           
104 KYSELA, Jan, KOKEŠ Marian. Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích: 

komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 64 
105 KYSELA, Jan, KOKEŠ Marian. Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích: 

komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s.13 
106 § 13 zákona o pol. stranách 
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takového ustanovení.107 S ohledem na možnosti této práce se zaměřím výhradně na případy, 

kdy stranu zrušuje svým rozhodnutím soud.  

Soud může stranu a hnutí zrušit svým rozhodnutím „jestliže je jejich činnost v rozporu s § 1 

až 5 nebo jestliže i po uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o pozastavení činnosti 

strany nebo hnutí trvají skutečnosti, pro které byla jejich činnost pozastavena.“108 

Protože ustanovení potřebuje propojit s podmínkami, jež stanoví čl. 20 odst. 3 Listiny 

základních práv a svobod pro omezení sdružovacího práva, judikoval podmínky nutné pro 

rozpuštění politické strany ve svém rozsudku, jež bývá označován jako Dělnická strana I., 

Nejvyšší správní soud.109 

Podle něj lze politickou stranu rozpustit, jsou-li kumulativně splněny 4 podmínky: 

„1) zjištěné chování politické strany je protiprávní (§ 4 zákona č. 424/1991 Sb., 

o sdružování v politických stranách a v politických hnutích),  

2) je přičitatelné dané politické straně,  

3) představuje dostatečně bezprostřední hrozbu pro demokratický právní stát a  

4) zamýšlený zásah je přiměřený sledovanému cíli, tj. nenarušuje princip proporcionality 

mezi omezením práva sdružovat se v politických stranách a zájmem společnosti na ochraně 

jiných hodnot. Těmito hodnotami jsou zejména zájem na bezpečnosti státu, veřejné 

bezpečnosti a veřejném pořádku, předcházení trestným činům nebo ochrana práv a svobod 

druhých.“110 

Nyní se postupně pozastavím nad všemi stanovenými podmínkami. 

 

 

 

                                                           
107 KYSELA, Jan, KOKEŠ Marian. Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích: 

komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 59 
108 § 13 odst. 5 zákona o pol. stranách 
109 PŠENIČKA, Stanislav. Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích s komentářem a 

judikaturou. Praha: Leges, 2017, s.14 
110 Pst 1/2008 - 66 
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4.1.1. Protiprávnost chování politické strany 

 

Nejvyšší správní soud přímo odkazuje na § 4 z. o pol. stranách a pol. hnutích, 

který v podstatě konkrétněji specifikuje různou míru ohrožení podstatných náležitostí 

demokratického právního státu, který je chráněn čl. 9 Ústavy ČR.111 

Politická strana podle § 4 nesmí  

a) porušovat ústavu a zákony, případně mít za cíl odstranit demokratické základy státu,  

b) mít nedemokratické stanovy případně nemít demokraticky ustanovené orgány,  

c) směřovat k uchopení a držení moci zamezujícímu druhým stranám a hnutím ucházet 

se ústavními prostředky o moc nebo které směřují k potlačení rovnoprávnosti občanů, 

d) mít program nebo činnost ohrožující mravnost, veřejný pořádek nebo práva a svobodu 

občanů. 

Splnění některé z výše uvedených podmínek nemusí být nutně jen důvodem k rozpuštění 

či pozastavení činnosti politické strany, může být důvodem, proč ji vůbec neregistrovat. 

Jedná se tedy o preventivní, ale zcela krajní opatření, které přichází v úvahu jen v naprosto 

evidentních případech.112 

Jednotlivé zákazy jsou promítnutím nejen principu demokracie obranyschopné, ale také 

vnitrostranické, tedy nejen, že politická strana nesmí ohrožovat demokracii v České 

republice jako takové, ale nedemokratické nesmí být ani její vnitřní uspořádání.113  

Nutno zdůraznit, že zatímco Nejvyšší správní soud ve své judikatuře výslovně uvádí zákazy 

obsažené v § 4 zákona o pol. stranách, jak jsem již uváděla výše, zákon o pol. stranách 

v § 13 odst. 5 odkazuje nikoliv jen na § 4 zákona o pol. stranách, ale na  § 1 až § 5 zákona 

o pol. stranách.  Ovšem v  § 1 až § 3 zákona o pol. stranách nalezneme pouze základní 

principy ovládající vznik a existenci politických stran, žádné přímé zákazy z nich 

                                                           
111 Pst 1/2008 – 66 bod 59 
112 KYSELA, Jan, KOKEŠ Marian. Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích: 

komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 21 
113 PŠENIČKA, Stanislav. Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích s komentářem a 

judikaturou. Praha: Leges, 2017, s.14-15 
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nevyplývají. Ustanovení § 5 zákona o pol. stranách podobně jako výše rozvedený § 4 

zákona o pol. stranách obsahuje zákazy provádějící princip obranyschopné demokracie.  

Dalším příkazem je striktní oddělení politických stran od státu, zákaz vykonávat funkce 

státních orgánů, nahrazovat je, řídit je nebo ukládat povinnosti osobám, jež nejsou jejich 

členy. Dále nesmí politické strany zřizovat ozbrojené složky, což je projev již v Ústavě ČR 

v čl. 5 zakotveného zákazu použití násilí k prosazování svých zájmů.114 Kromě toho musí 

být strany organizovány zásadně na územním principu. Je naprosto možné, aby vznikaly 

strany místní určené výhradně k účasti na volbách do např. obecních zastupitelstev. Co je 

však striktně zakázáno, je zakládat a organizovat činnost stran a pracovištích, cíl 

zákonodárce je patrně vyloučit velice silné propojení podnikatelského a politického 

prostředí. Dále je zakázáno zakládat politické strany „v případech stanovených zvláštním 

zákonem“, kterými jsou např. zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České republiky, nebo zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích 

z povolání, to znamená zákony upravující oblasti, kde není vhodné, aby se spojovaly 

s konkrétní politickou stranou, přičemž státní správa a ozbrojené síly jimi rozhodně jsou.115  

Aby mohla být politická strana z některého z uvedených důvodů rozpuštěna, musí to být, 

jak stanoví č. 20 odst. 3 Listiny základních práv a svobod „v demokratické společnosti 

nezbytné“. To zajišťuje splnění několika podmínek.  

Jak jsem již zmiňovala v úvodu této kapitoly, pro omezení sdružovacího práva podle 

čl. 20 odst. 3 Listiny základních práv a svobod je kromě „případu stanoveného zákonem“, 

jemuž jsem se věnovala výše, nutné také, aby to bylo „v demokratické společnosti nezbytné 

pro bezpečnost státu, ochranu veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku, předcházení 

trestným činům nebo pro ochranu práv a svobod druhých“. Tuto podmínku Nejvyšší 

správní soud v judikátu Dělnická strana I rozdělil na tři další menší dílčí podmínky. 

Konkrétně se jedná o podmínku přičitatelnosti jednání politické straně, dále zda je cíl, o 

který strana usiluje v rozporu se základními principy demokratické společnosti, a nakonec 

také kritérium, které Spolkový ústavní soud označuje jako kritérium potenciality, to 

znamená, zda „zda existují přesvědčivé důkazy o dostatečně bezprostředním riziku ohrožení 

                                                           
114 KYSELA, Jan, KOKEŠ Marian. Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích: 

komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 30 
115 KYSELA, Jan, KOKEŠ Marian. Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích: 

komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 32-34 
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demokracie“116 Tyto tři dílčí komponenty zjevně vycházejí z judikatury Evropského soudu 

pro lidská práva ve věci rozpouštění politických stran. Právě vlivu judikatury Evropského 

soudu pro lidská práva na české i německé pojetí postihování politických stran, stejně jako 

rozdílům a podobnostem obou právních úprav se věnuji části šesté této práce a dovoluji si 

tedy na ni odkázat. 

 

4.1.2. Přičitatelnost chování politické straně 

 

V tomto bodě bych se ráda pozastavila nad kritériem přičitatelnosti jednání politické straně. 

V judikátu Dělnická strana I Nejvyšší správní soud vykládá o podmínku přičitatelnosti 

protiprávního chování politické straně následovně. Podle Nejvyššího správního soudu je 

zásadně vždy nutné zkoumat, zda se jedná jen o excesy některých příznivců či členů, nebo 

zda je skutečně politické straně přičitatelné. Co konkrétně je třeba podle něj sledovat? 

„V tomto směru mohou mít relevanci i takové skutečnosti, zda dané jednání odpovídá 

proklamovaným cílům a záměrům strany, jakkoliv v tomto ohledu nelze vycházet pouze 

z jejích stanov a programu. Ty musí být vždy porovnávány s jednáním a názory, 

které zastávají její představitelé a které strana i jinak šíří. Nelze vyloučit, že politický 

program strany skrývá cíle a úmysly, které se od těch proklamovaných liší, a zkušenost 

ukazuje, že politické strany, jejichž cíle odporovaly základním principům demokracie, 

neodhalily tyto cíle dříve, než se chopily moci.“117 

Přímo v případě přičitatelnosti zmiňuje případ Refah Partisi a další proti Turecku, a to 

jednání kterých subjektů přesně má jaký vliv na přičitatelnost takového jednání politické 

straně. Podle Evropského soudu pro lidská práva „ve vztahu k jednání jejích vůdců 

(předsedy, místopředsedů) vždy, ve vztahu k projevům poslanců a lokálních politiků potud, 

pokud se od nich strana oficiálně nedistancovala“.118 

 

                                                           
116 Pst 1/2008 – 66, bod 51 
117 Pst 1/2008 – 66, bod 52 
118 Pst 1/2008 – 66, bod 52 
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4.1.3. Chování představující dostatečně bezprostřední hrozbu pro demokratický 

právní stát 

 

Neslučitelnost se základními principy demokratické společnosti 

Toto kritérium úzce souvisí s konceptem obranyschopné demokracie, jehož nástrojem 

zákaz politické strany je. Podle Nejvyššího správního soudu „demokratický právní stát má 

právo a povinnost aktivně bránit své demokratické zřízení. Prosazování konceptu 

demokracie schopné se bránit je legitimním cílem zákonodárství každého demokratického 

státu a naplňování této myšlenky dovoluje v přiměřených mezích omezit práva garantovaná 

ústavním pořádkem i Úmluvou“119 a následuje výčet několika judikátů jak Ústavního soudu 

ČSFR či ČR, tak Evropského soudu pro lidská práva. 

Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že je nutné neslučitelnost posuzovat individuálně, 

demonstrativně uvádí kritéria následující kritéria: 

 respektování základních principů právního a ústavního pořádku státu 

 odkaz na zásady demokracie, politickou pluralitu a volnou účast na politickém 

životě 

 jednání či projevy, které lze vykládat jako výzvy k násilí, povstání, či jiné formě 

odmítnutí demokratických principů 

 přihlášení se k ideologii subjektů, na které strana ve své politice navazuje a které 

hrály v dějinách a v politické zkušenosti daného státu určitou roli120 

Zároveň je ale Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že není možné politickou stranu rozpustit 

jen proto, že ústavní a právní řád daného státu kritizuje, ale současně respektuje jeho 

základní zásady. Ani požadavek revoluce nevidí a priori jako problematický, protože 

se nejedná nutně o násilnou formu převratu.121 

Bezprostřední riziko pro demokracii 

Kromě toho že ideologie hlásaná politickou stranou je s demokratickým právním státem 

neslučitelná, musí také představovat pro demokracii bezprostřední riziko. Nejvyšší správní 

                                                           
119 Pst 1/2008 – 66, bod 45 
120 Pst 1/2008 – 66, bod 53 
121 Pst 1/2008 – 66, bod 53 
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soud opět odkazuje na judikát Refah Partisi, kde Evropský soud pro lidská práva právě toto 

kritérium akcentoval.122 

Nejvyšší správní soud konstatuje, že toto kritérium má za následek takový přistup, který 

kromě chování politické strany bere v úvahu také např. stabilitu té které konkrétní 

demokracie. Za příklad je v judikátu Dělnická strana I uvedena první Československá 

republika, kde demokracie dlouhou dobu chránit nepotřebovala a teprve s nástupem 

nacismu byly přijaty Loewensteinem popsané zákony odrážející myšlenku obranyschopné 

demokracie, nebo již několikrát zmiňovaný případ strany Refah Partisi, která byla jako 

bezprostředně nebezpečná pro demokratický právní stát teprve v okamžiku, kdy získala 

v parlamentu silné postavení umožňující jí proklamovaných cílů skutečně dosáhnout. 123 

Kromě toho je kritériem také aktuálnost hrozby. Chování politické strany v minulosti je 

samozřejmě relevantním kritériem, nesmí se však jednat o formu trestu za její chování. Jak 

shrnuje Nejvyšší správní soud: 

„Rozpuštění strany není jen reakcí na její chování v minulosti, ale je především 

do budoucna namířeným aktem bránící se demokracie proti reálně existujícímu 

nebezpečí.“124 

 

4.1.4. Přiměřenost zamýšleného zásahu sledovanému cíli 

 

S kritériem bezprostřednosti nebezpečí úzce souvisí také kritérium proporcionality 

zamýšleného zásahu vůči sledovanému cíli. Zásah do jednoho ze základních práv občanů 

musí být vyhrazen jen pro extrémní případy, kdy ochrana demokracie jako celku nad 

ochranou jednotlivého politického práva musí převážit. 

Nejvyšší správní soud si tohoto dilematu je dobře vědom, proto také uvádí příklad situace, 

kdy by veřejný zájem nad shromažďovacím právem nepřevážilo, to znamená neplnění 

                                                           
122 Blíže k tomuto případu např. příspěvek Rozpouštění politických stran v kontextu Evropské úmluvy o 

ochraně lidských práv od KUBITOVÁ, Alžběta in ANTOŠ, M., WINTR, J. ed. Ústavní rámec politiky. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014, s. 114-125. 
123 Pst 1/2008 – 66, bod 55 
124 Pst 1/2008 – 66, bod 56 
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určitých zákonných povinností, vynutitelných např. správními sankcemi. Vždy je 

v takovém případě potřeba volit nejprve prostředek mírnější.  

Vždy je tedy nutné „zvážit, zda rozpuštění svým právním významem odpovídá důvodu, 

pro který je navrhováno, resp. zda je ekvivalentní hodnotě či cíli, které mají být 

chráněny.“125 

Podle Nejvyššího správního soudu je v zásadě „nutné přijmout tezi, že nikoliv každé 

banální porušení práva nebo ohrožení právem chráněných hodnot může vést k zásahu 

do práva na sdružování v politických stranách, ale že se musí jednat o intenzivní porušení 

či ohrožení těchto hodnot. Pouze zájem na ochraně ohrožených práv, která jsou svojí 

hodnotou srovnatelná s právem sdružovat se v politických stranách, může vyvážit zásah 

do tohoto práva.“126
 

V návaznosti na tuto interpretaci odkazuje Nejvyšší správní soud na nález Ústavního soudu 

sp. zn. Pl. ÚS 26/94, kterým Ústavní soud zrušil část novely zákona o pol. stranách 

č. 117/1994 Sb, která umožňovala, aby chyby ve výroční finanční zprávě byly důvodem 

k podání podnětu k pozastavení činnosti nebo rozpuštění politické strany, protože nespadají 

do výše vyjmenovaných případů protizákonnosti. Ústavní soud zde akcentuje nutnost 

opakovaného porušování zákonů, nikoliv jednorázového pochybení.127 

 

4.2. Řízení před Nejvyšším správním soudem a před Ústavním soudem 

 

Co se týká procesních otázek, zákon o pol. stranách je značně stručný, v podstatě se 

omezuje na znění § 15 odst. 1 zákona o pol. stranách. Podle něj je k řešení otázek rozpuštění 

strany a hnutí, pozastavení činnosti strany a hnutí i znovuobnovení jejich činnosti příslušný 

Nejvyšší správní soud.  

                                                           
125 Pst 1/2008 – 66, bod 57 
126 Pst 1/2008 – 66, bod 57 
127 Pl. ÚS 26/94: „K tomu směřuje i § 4 písm. a) - porušování ústavy a zákonů. Také toto ustanovení postihuje 

činnost, která se týká demokratických základů státu. Proto také je nepřípustná činnost stran, které nejen pouze 

porušily (některý) zákon, ale těch, které porušují zákony. V této formulaci je vyjádřen prvek trvalosti 

perpetuálního chování politické strany, která se právě tímto opakovaným porušováním zákonů chová 

způsobem ohrožujícím demokratické základy státu.“ 
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Další právní úpravu tedy nalezneme jinde, a totiž v soudním řádu správním, konkrétně 

v ustanoveních § 94 až 96 s. ř. s., tedy dílu 5 nesoucí název „Zvláštní řízení ve věcech 

politických stran a politických hnutí“. 

Návrhem se u Nejvyššího správního soudu mohou být zahájeny dva druhy řízení. 

Prvním z nich je v § 94 odst. 1 písm. a s. ř. s. zakotvená domáhat se určení, že návrh 

na registraci, popřípadě návrh na registraci změny stanov nemá nedostatky. Toto řízení 

přichází v úvahu tehdy, kdy po podání návrhu Ministerstvo vnitra neprovede do 5 dní 

registraci a písemně upozorní přípravný výbor, že návrh na registraci nemá zákonné 

náležitosti, anebo jsou v něm neúplné či nepřesné údaje a současně upozorní přípravný 

výbor, že nebudou-li nedostatky odstraněny, vůbec nezahájí řízení o registraci.128 A právě 

v případě, že ministerstvo upozorní na vady přípravný výbor, je možné se domáhat ochrany 

u Nejvyššího správního soudu podle § 94 odst. 1 písm. a s. ř. s.. Pokud by se ale jednalo o 

případ odlišný – kdy by ministerstvo řízení sice zahájilo, ale nakonec by registraci odmítlo 

formou správního rozhodnutí, uplatnilo by se úplně jiné ustanovení, totiž § 8 odst. 5 zákona 

o pol. stranách, který jako příslušný stanoví Nejvyšší soud České republiky.129 V obou 

těchto řízeních je aktivně legitimovaný přípravný výbor.130 

Druhým v soudním řádu správním zakotveným řízením je řízení o rozpuštění politické 

strany nebo politického hnutí, pozastavení nebo znovuobnovení jejich činnosti. S ohledem 

na rozsah této práce se nyní budu věnovat jen tomuto řízení podle 94 odst. 1 písm. b s. ř. s. 

Aktivně legitimovaným subjektem k podání návrhu je vláda, a pokud tak do 30 dní 

od doručení podnětu neučiní, stává se aktivně legitimovaným i prezident republiky. Podle 

literatury131 je příslušnost k podání návrhu svěřená exekutivě dědictvím první 

Československé republiky, to znamená z. 201/1933 Sb. Podle něj totiž byla vláda dokonce 

příslušná k tomu „zastavit činnost“ či rozpustit politickou stranu sama o sobě, nikoliv jen 

k pouhému návrhu. I přesto však podléhalo takové rozhodnutí přezkumu Nejvyššího 

správního soudu.132 Aktivní legitimace prezidenta republiky neznamená zánik aktivní 

                                                           
128 § 7 zákona o pol. stranách 
129 POTĚŠIL, l.., ŠIMÍČEK, V. a kol. Soudní řád správní: komentář. Praha: Leges, 2014. s. 900-901 
130 KYSELA, Jan, KOKEŠ Marian. Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích: 

komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 48 
131 FILIP, Jan. Návrh na rozpuštění Dělnické strany před Nejvyšším správním soudem. Jurisprudence, roč. 

2009, č. 7., s. 14 
132 KYSELA, Jan, KOKEŠ Marian. Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích: 

komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 81-82 
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legitimace vlády, představuje tedy určité časové ohraničení její možnosti podat návrh 

soudu.133 

Aktivně legitimované subjekty jsou ovšem limitovány v tom, kdy je takový návrh možné 

podat. V ustanovení § 15 odst. 2 zákona o pol. stranách je zakotvena ochranná lhůta, 

ve které podle vůle zákonodárce převáží zájem společnosti na svobodných volbách 

nad možností omezit politickou stranu pro závadnost jejího jednání. Tato ochranná lhůta je 

omezena ode dne vyhlášení kterýchkoliv voleb do desátého dne po posledním dni těchto 

voleb. To ovšem platí s jednou výjimkou – pokud činnost strany a hnutí v rozporu s § 4 

zákona o pol. stranách. Jak jsem se již pokusila představit výše, v § 4 zákona o pol. stranách 

jsou koncentrovány ty nejzávažnější provinění proti demokracii, na jejichž dodržování je 

třeba trvat. Podle komentářové literatury134 však ani v § 4 zákona o pol. stranách definované 

zákazy není možné vidět jako všeobjímající výjimky, pro které v ochranné lhůtě lze 

libovolně postihovat politickou stranu. I tyto velice závažné zákazy musí být vnímány jako 

prostředek „ultima ratio“ a proto vykládány velice restriktivně.  Příkladem takového zákazu 

je „porušování ústavy a zákonů“, kdy je třeba odlišit porušování ústavy mající za důsledek 

porušování lidských práv a porušování „obyčejných“ zákonů, které je sice zavrženíhodné, 

ale nikoliv protiústavní. 

Ochranná lhůta je kromě zákona o pol. stranách zakotvena také v § 94 odst. 2 s. ř. s., kde 

se také dozvíme odpověď na otázku, co se děje s řízením, jež již bylo mimo ochrannou 

lhůtu zahájeno, právě během této ochranné lhůty. Soud z důvodu ochrany politických stran 

v době jejich nejvyšší aktivizace řízení přeruší a pokračuje v něm až po skončení této 

ochranné lhůty.135 

Účastníky řízení před Nejvyšším správním soudem jsou podle § 94 odst. 3 s. ř. s. „ti, o nichž 

to stanoví zvláštní zákon“. Je to logické řešení, neboť jak jsem již uváděla výše, řízení 

před Nejvyšším správním soudem ve věcech politických stran je více druhů a každý z nich 

má jiné účastníky. Oním zvláštním zákonem, na který právní norma odkazuje je 

nepřekvapivě zákon o pol.stranách.  

                                                           
133 Pst 29/2007-37 
134 KYSELA, Jan, KOKEŠ Marian. Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích: 

komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 84 
135 POTĚŠIL, l.., ŠIMÍČEK, V. a kol. Soudní řád správní: komentář. Praha: Leges, 2014. s. 902-903 
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V řízení o návrhu na rozpuštění nebo pozastavení činnosti politické strany je účastníkem 

navrhovatel, tzn. vláda nebo prezident republiky a odpůrcem je logicky daná politická 

strana nebo hnutí. Pokud některý občan dá vládě podnět, aby návrh podala, je povinna 

podle principů dobré správy podateli sdělit, jak s ním naložila.136 

Na řízení samo před Nejvyšším správním soudem se řídí ustanoveními podle části třetí 

Soudního řádu správního nesoucí název „Řízení ve správním soudnictví“, a je tedy 

standardním řízením ve správním soudnictví, ovládáno jeho principy a zákonitostmi. Tím 

je i povinnost podložit návrh důkazy a unést tedy důkazní břemeno. Jak jsme mohli být 

svědky v případu Dělnická strana I, právě tento požadavek může být kamenem úrazu, 

neboť vláda jako podporu svého návrhu nepředložila zrovna velké množství důkazů.137 

Nejvyšší správní soud to podrobil velké kritice a návrh zamítl s následujícím komentářem: 

„Navrhovatel nese v řízení o návrhu na rozpuštění politické strany břemeno tvrzení a 

břemeno důkazní. Nejvyšší správní soud je přes formální neexistenci dispoziční zásady 

vázán rozsahem návrhu, s výjimkou např. posouzení skutečností, které vyjdou najevo 

až při projednávání návrhu.“138 

Dále si s ohledem na zaměření této práce dovoluji odkázat na literaturu týkající 

se správního soudnictví a v této kapitole se omezuje výhradně na specifika v případě řízení 

o rozpuštění politické strany nebo politického hnutí, pozastavení nebo znovuobnovení 

jejich činnosti.  

Protože je rozhodování o rozpuštění politické strany, pozastavení i znovuobnovení jejich 

činnosti konstruováno nikoliv jako sankce, ale jako preventivní opatření obranyschopné 

demokracie, soud sice bere jednání politické strany v minulosti na vědomí, nicméně 

podle § 96 s. ř. s. zcela logicky rozhoduje podle skutkového stavu, který tu je v době 

rozhodnutí soudu.139 

Podle čl. 87 odst. 1 písm. j Ústavy ČR rozhoduje Ústavní soud „o tom, zda rozhodnutí o 

rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se činnosti politické strany je ve 

shodě s ústavními nebo jinými zákony“. To stejné se dočteme také v § 11 odst. 2 písm. e 

                                                           
136 POTĚŠIL, l.., ŠIMÍČEK, V. a kol. Soudní řád správní: komentář. Praha: Leges, 2014. s. 903-905 
137 FOUKALOVÁ, Kristýna, MOLEK, Pavel. Dělnická strana – rozpuštění politické strany ve třech dějstvích. 

Soudce, roč. 2010, č. 10, s 21-29 
138 Pst 1/2008 – 66, bod 69 
139 POTĚŠIL, l.., ŠIMÍČEK, V. a kol. Soudní řád správní: komentář. Praha: Leges, 2014. s. 908-909 
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zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen zákon o Ústavním soudu), který toto 

rozhodování svěřuje plénu Ústavního soudu.  

Tento přezkum je omezen výhradně na rozhodování ve věcech, kterým se věnuje 

předložená práce, to znamená nikoliv otázkám registrace. Aktivně legitimovaná k podání 

návrhu je politická strana, pokud tvrdí, že „rozhodnutí o jejím rozpuštění nebo jiné 

rozhodnutí týkající se její činnosti není ve shodě s ústavními nebo jinými zákony“140 

Protože právní řád nenabízí žádný opravný prostředek v případě řízení, 

na která se zaměřuji, počíná lhůta běžet již dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu a je dlouhá 30 dní.141 Důležité je zmínit, že návrh 

proti rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo pozastavení její činnosti má na rozdíl 

od „obyčejné“ ústavní stížnosti odkladný účinek142, nicméně je o měsíc kratší lhůta na jeho 

podání. 

Tím zvláštnosti řízení před Ústavním soudem ale končí, § 73 odst. 3 zákona o Ústavním 

soudu stanoví, že se jinak použijí ustanovení oddílu upravujícího řízení o ústavní stížnosti. 

 

4.3. Důsledky pozastavení činnosti a rozpuštění politické strany 

 

Jak jsem se již pokusila představit v předchozích kapitolách, v souvislosti se zakázaným 

jednáním politické strany, jsou možné dva různé druhy sankcí, a to za prvé zrušení strany 

a hnutí, kterému se věnuje § 13 zákona o pol. stranách a za druhé pozastavení činnosti 

strany a hnutí, se kterým logicky souvisí také další druh řízení o znovuobnovení jejich 

činnosti, oba zakotvené v §14 zákona o pol. stranách. 

Hned na úvod bych ráda vyzdvihla jeden z důsledků, který má ale již samo podání návrhu 

na pozastavení činnosti nebo rozpuštění politické strany, totiž pozastavení výplaty 

příspěvku na činnost zakotvené v § 20a odst. 2 písm. c zákona o pol. stranách. 

Protože se jedná o pozastavení výplaty, neznamená to, že by strana o příspěvek jen 

podáním návrhu rovnou přišla, je možné jej na její žádost vyplatit i zpětně, 

                                                           
140 § 73 odst. 1 zákona o Ústavním soudu 
141 FILIP, Jan. In FILIP, Jan, HOLLÄNDER, Pavel, ŠIMÍČEK, Vojtěch. Zákon o Ústavním soudu. 2. vydání. 

Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2007. s. 520. 
142 § 79 odst. 1 zákona o Ústavním soudu 
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pokud navrhovatel nebude úspěšný. Ovšem pozastavení výplaty příspěvku na činnost, 

jehož výpadek může zcela jistě politické straně způsobit nemalé problémy, které obzvlášť 

krátce před vyhlášením voleb mohou mít vliv i na její úspěch, považuji podobně jako jiní 

autoři143 za mimořádně problematické. Pokud je totiž navrhovatelem pozastavení činnosti 

či rozpuštění politické strany výhradně exekutiva, lze se v extrémním případě obávat 

zneužití tohoto svého práva vládou k pokusům o omezení opozice. 

Nyní se krátce zastavím nad oběma druhy postihu politické strany a pozastavím 

se nad důsledky, které s sebou přináší již pravomocný rozsudek, jímž se politická strana 

rozpouští, nebo jímž se pozastavuje její činnost.  

Pozastavení politické strany má mnohem širší uplatnění než její striktní rozpuštění. 

S ohledem na míru, v jaké je v obou případech omezováno sdružovací právo, dá se říci, 

že se jedná o mírnější prostředek.144 Z toho důvodu je také možné jej aplikovat ve větším 

množství případů, a to nejen jako nástroj obranyschopné demokracie. Kromě důvodů, 

pro které lze politickou stranu také rozpustit, to znamená porušení zákazů v § 1 - § 5 zákona 

o pol. stranách, může být činnost politické strany pozastavena ještě také pokud neustavila 

ve lhůtě šesti měsíců od svého vzniku své orgány, porušuje pravidla hospodaření, která jsou 

zakotvena v § 17, § 17a a § 17b zákona o pol. stranách nebo pokud vykonává svou činnost 

v rozporu s vlastními stanovami.145 

Jaké důsledky s sebou pozastavení činnosti politické strany nese? Politická strana může 

v případě pozastavení její činnosti „činit pouze úkony zaměřené na odstranění stavu, 

který byl důvodem k rozhodnutí soudu o pozastavení jejich činnosti“146 a to navíc pouze 

po dobu jednoho roku. Pokud strana žádnou nápravu neučiní, podá vláda, resp. prezident 

návrh na jejich rozpuštění.147 Slova „pouze úkony zaměřené na odstranění stavu“ je potřeba 

vykládat extenzivně, aby nedošlo k úplné paralýze politické strany, nicméně je jasné, 

že by mělo být primárním cílem její činnosti.148 

                                                           
143 ŠIMÍČEK, Vojtěch in FIALA, Petr et al. Politický extremismus a radikalismus v České republice. Brno: 

Masarykova univerzita v Brně, 1998, s. 111 
144 KYSELA, Jan, KOKEŠ Marian. Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích: 

komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 72 
145 PŠENIČKA, Stanislav. Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích s komentářem a 

judikaturou. Praha: Leges, 2017, s.40-41 
146 § 14 odst. 2 zákona o pol. stranách 
147 § 14 odst. 2 zákona o pol. stranách 
148 KYSELA, Jan, KOKEŠ Marian. Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích: 

komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 76-77 
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Pokud strana odstraní stav, který vedl k pozastavení její činnosti, může podat k Nejvyšším 

správnímu soudu ona sama návrh na to, aby byla její činnost znovuobnovena. Nejvyšší 

správní soud pak v dalším novém řízení (nejedná se tedy o obnovu předchozího řízení podle 

§ 111-119 s. ř. s.) přezkoumává, zda k nápravě skutečně došlo a pokud ano, rozhodne 

o znovuobnovení její činnosti. Nejvyšší správní soud může návrh také z procesních důvodů 

odmítnout, případně pokud jej neshledá důvodným pak zamítnout. V takovém případě je 

činnost politické strany pozastavena i nadále.149 Vláda, resp. prezident republiky poté 

podají návrh na rozpuštění politické strany.150 Nabízí se otázka, zda je možné v řízení 

o návrhu na rozpuštění politické strany podaném v důsledku neodstranění závadného stavu, 

rozhodnout případně nikoliv jen o rozpuštění, ale případně také o znovuobnovení činnosti 

politické strany. S ohledem na vázanost soudu návrhem tomu tak ale není, strana musí 

podat návrh sama.151 

Nové řízení o znovuobnovení činnosti politické strany není však vždy nutné, pokud byla 

činnost pozastavena z určitých v § 14 odst. 3 zákona o pol, stranách vypočtených důvodů, 

považuje za řádně obnovenou dnem, kterým byla stanovená povinnost uznána za splněnou 

příslušným orgánem.152 Jedná se o případ, kdy nebyly řádně a včas ustaveny orgány 

politické strany a pokud nebyla řádně a včas předložena finanční zpráva. Takové řešení je 

praktické a hospodárné i proto, že právě nepředložení finanční zprávy je doposavad 

nejčastějším důvodem, proč je v České republice činnost politických stran pozastavována 

i proč jsou rozpouštěny.153 

Jak jsem již uvedla výše, pozastavení činnosti politické strany může, ale nemusí předcházet 

jejímu rozpuštění. Je zřejmé, že pokud se jedná o extremistickou politickou stranu 

popírající lidská práva a základní svobody v tak extrémní míře, že myšlenka nápravy je 

sama o sobě absurdní, není třeba nejprve pozastavovat činnost politické strany a teprve po 

uplynutí jednoho roku k nápravě podávat další návrh na její rozpuštění. Hrozba pozastavení 

činnosti je dle názoru autorky sice praktickým nástrojem umožňujícím vytvářet určitý tlak 

                                                           
149 KYSELA, Jan, KOKEŠ Marian. Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích: 

komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 78-79 
150 § 14 odst. 2 zákona o pol. stranách 
151 KYSELA, Jan, KOKEŠ Marian. Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích: 

komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 78-79 
152 § 14 odst. 3 zákona  o pol. stranách 
153 KYSELA, Jan, KOKEŠ Marian. Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích: 

komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 73 
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na dodržování zákonů politickými stranami, současně se však nejedná o tak zásadní zásah 

do sdružovacího práva, kterým nucený zánik její existence rozhodně je. 

Pokud Nejvyšší správní soud rozhodne o rozpuštění politické strany, dojde tím k jejímu 

zrušení.154 Protože se jedná o právnickou osobu, nastane fáze likvidace. Likvidátora 

jmenuje přímo v rozhodnutí o rozpuštění politické strany Nejvyšší správní soud a nesmí 

jím být osoba, která byla jejím členem.155 Jinak se na likvidaci aplikuje stejný režim, 

jako kdyby se strana rozhodla zrušit z vlastní vůle s jedinou výjimkou týkající 

se likvidačního zůstatku, kterou rozebírám níže. 

V případě zrušení politické strany rozhodnutím soudu nepřechází veškerý majetek politické 

strany na právního nástupce, a tedy musí vždy jejímu zániku předcházet likvidace.156 Pokud 

likvidace politické strany skončí majetkovým zůstatkem, naloží s ním likvidátor způsobem, 

jež určily stanovy. Jinak je na likvidaci politické strany je třeba použít obecnou právní 

úpravu likvidace právnických osob obsaženou v § 187 – § 209 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku.157 

Během likvidace právnické osoby se musí zodpovědět otázka, jak bude naloženo 

s likvidačním zůstatkem. Podle § 13 odst. 6 zákona o pol. stranách: 

 „Je-li přímá souvislost mezi důvody rozhodnutí soudu o rozpuštění strany a hnutí a 

nabytím nebo užitím jejich majetku, může soud v souvislosti s rozhodnutím o rozpuštění 

strany a hnutí rozhodnout, že majetkový zůstatek, který vyplyne z likvidace majetku této 

strany a hnutí, připadá do vlastnictví státu.“158 

Nejedná se o obligatorní sankci, pouze o možnost Nejvyššího správního soudu takto 

rozhodnout, přičemž podle komentářové literatury lze tuto konstrukci připodobnit trestu 

propadnutí majetku.159 

Pokud však taková souvislost shledána není, může likvidátor vypořádat majetkové vztahy 

mezi členy té které politické strany. Vzhledem k zaměření této práce na případy, kdy je 

                                                           
154 § 13 odst. 1 písm. b zákona o pol. stranách 
155 § 13 odst. 5 in fine zákona o pol. stranách 
156 § 12 odst. 3 zákona o pol. stranách 
157 KYSELA, Jan, KOKEŠ Marian. Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích: 

komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 57 
158 § 13 odst. 6 zákona o pol. stranách 
159 KYSELA, Jan, KOKEŠ Marian. Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích: 

komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 70-71 
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rozpouštění politické strany nástrojem obranyschopné demokracie, mám za to, 

že souvislost mezi důvody zrušení a používání majetku bude skoro vždy dána. 

Strana zaniká dnem, kdy Ministerstvo vnitra provede výmaz politické strany ze seznamu 

stran a hnutí.160 

Zákon o pol. stranách neobsahuje komplexní úpravu důsledků pozastavení činnosti, 

resp. rozpuštění politické strany. Stručné znění § 16 zákona o pol. stranách stanoví, 

že „další důsledky zrušení strany a hnutí a pozastavení jejich činnosti stanoví zvláštní 

zákon.“161 Takových zvláštních zákonů je hned několik – především se jedná o volební 

zákony, které zakazují účast ve volbách politickým stranám s pozastavenou činností.162 

 

 

 

  

 

  

                                                           
160 § 12 odst. 1 zákona o pol. stranách 
161 § 16 zákona o pol. stranách 
162 KYSELA, Jan, KOKEŠ Marian. Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích: 
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5. Konkrétní případy rozpuštění politické strany 

 

5.1. Případ rozpuštění NPD 

 

Ve Spolkové republice Německo proběhlo řízení o zákazu politické strany za celou její 

historii v šesti případech.163 Jako první v roce 1952 zakázal Spolkový ústavní soud strany 

Sozialistische Reichspartei, která byla nástupnickou stranou NSDAP.164 Druhé úspěšné 

řízení ve věci zákazu politické strany skončilo roku 1956, kdy Spolkový ústavní soud 

zakázal Kommunistische Partei Deutschlands. Další dvě řízení, proti Freiheitliche 

Deutsche Arbeiterpartei a proti Nationale Liste ztroskotala na tom, že strany ani nenaplnily 

materiální definici politické strany, nemohly tedy být rozpuštěny podle čl. 21 Základního 

zákona a jejich rozpuštění pak proběhlo podle práva upravujícího spolky.165 

Poslední dva případy řízení o vyslovení protiústavnosti politické strany se konaly proti 

jedné a té stejně straně – Nationaldemokratischen Partei Deutschlands. V této kapitole 

se zaměřím výhradně na řízení konaná proti této straně. 

 

5.1.1. První řízení o vyslovení protiústavnosti NPD 

 

Úvahy o zákazu NPD jsou staré jako NPD sama.166 Strana byla založena roku 1964. V 60. 

letech pak zaznamenala ve volbách do zemských sněmů relativní úspěch, neboť hned 

v sedmi spolkových zemích překonala 5% hranici. Od té doby bývá v zemských sněmech 

                                                           
163 VOLP, Daniel. Parteiverbot und wehrhafte Demokratie : hat das Parteiverbotsverfahren noch eine 

Berechtigung?. Neue juristische Wochenschrift, roč. 2016, č. 7, s. 459 
164 BVerfGE 2, 1 
165 VOLP, Daniel. Parteiverbot und wehrhafte Demokratie : hat das Parteiverbotsverfahren noch eine 

Berechtigung?. Neue juristische Wochenschrift, roč. 2016, č. 7, s. 459 
166 LEGGEWIE, Claus. Das abermalige Verbotsverfahren gegen die NPD. Recht und Politik [online zdroj]. 

roč. 2016, č.1, s. 1 [cit. 2018-04-07]. 
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zastoupena. Ve volbách do Spolkového sněmu si jí však pětiprocentní hranici nikdy 

překonat nepodařilo.167 Nyní má v Evropském parlamentu jednoho europoslance.168 

V roce 2001 podaly Spolkový sněm, Spolková rada a Spolková vláda návrhy Spolkovému 

ústavnímu soudu na vyslovení protiústavnosti NPD. Řízení však bylo usnesením 

z 18. 3. 2003 zastaveno.169 Menšina soudců Spolkového ústavního soudu měla za to, 

že prostoupení strany včetně jejích nejvyšších pater tajnými agenty, je naprosto 

neslučitelné s principem demokratického právního státu.170 Většina se pak klaněla k jinému 

pojetí, tedy že by bylo potřeba konkrétně v rámci ústního jednání zkoumat, zda skutečně 

tajní agenti měli na politickou stranu takový vliv, že to ovlivnilo její chování. Někteří 

se dokonce ptali, zda sledování strany zevnitř i během samotného řízení není z důvodu 

ochrany ústavnosti dokonce nutné s ohledem na zachování bezpečnosti.171 Protože je však 

k rozhodnutí v řízení o vyslovení protiústavnosti politické strany potřeba kvalifikovaná 

dvoutřetinová většina, názor prosté většiny nepřevážil. A, jelikož rozhodnutí bylo procesní 

povahy, otázcprotiústavnosti NPD nebyla v usnesení věnována žádná pozornost. Odborná 

veřejnost měla však tehdy za to, že všechny návrhy byly velice dobře odůvodněny, a zákaz 

se NPD jevil spíše pravděpodobný.172 Orgánům oprávněným k podání návrhu se však tímto 

rozhodnutím značně zkomplikovala možnost, jak získávat důkazy a současně nemít 

ve straně tajné agenty. 

 

5.1.2. Druhé řízení o vyslovení protiústavnosti NPD 

 

Dne 3. 12. 2013 podala nový návrh na přezkum protiústavnosti NPD Spolková rada, 

přičemž 17. 1. 2017 byl zveřejněn rozsudek, ve kterém NPD sice byla označena jako 

protiústavní, nicméně zakázána nebyla. Protože se ale jednalo od rozhodnutí o zákazu KPD 

                                                           
167 OPPELLAND, Torsten. Nationaldemokratische Partei Deutschlands [online zdroj]. Bonn: 

Bundeszentrale für politische Bildung, 5.6.2017 [cit. 2018-03-24]. Dostupné z: 

http://www.bpb.de/politik/grundfragen/parteien-in-deutschland/kleinparteien/42205/npd 
168 Europapolitik. NPD: Die soziale HEIMATPARTEI [online zdroj]. Německo [cit. 2018-04-07]. Dostupné 

z: https://npd.de/aktuell/europaparlament-2/ 
169IPSEN, Jörn. Das Ende des NPD-Verbotsverfahrens: Prozeßentscheidung versus 

Sachentscheidung. JuristenZeitung [online zdroj]. roč. 2003, č. 10, s. 485. [cit. 2018-04-07].. 
170IPSEN, Jörn. Das Ende des NPD-Verbotsverfahrens: Prozeßentscheidung versus 

Sachentscheidung. JuristenZeitung [online zdroj]. roč. 2003, č. 10, s. 487 [cit. 2018-04-07. 
171 2 BvB 1/01 (77) 
172IPSEN, Jörn. Das Ende des NPD-Verbotsverfahrens: Prozeßentscheidung versus 

Sachentscheidung. JuristenZeitung [online zdroj]. roč. 2003, č. 10, s. 489 [cit. 2018-04-07]. 

http://www.bpb.de/politik/grundfragen/parteien-in-deutschland/kleinparteien/42205/npd
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o první rozsudek ve věci samé, bylo očekáváno, že se pohled Spolkového soudního dvora 

na znaky protiústavnosti mohl v průběhu desetiletí změnit.173 

Spolkový ústavní soud nejprve, než se jednotlivým znakům vůbec věnuje, zákaz politické 

strany systematicky zařazuje. Zmiňuje jak koncept bránící se demokracie, tak selhání 

Výmarské republiky i svou vlastní judikaturu týkající se zákazů politických stran.174 

Zdůrazňuje požadavek restriktivního výkladu čl. 21 odst. 2 Základního zákona175 a 

označuje jej jako demokracii zkracující, a tedy výjimečnou normu (demokratieverkürzende 

Ausnahmenorm), kterou se kterou je potřeba zacházet obzvlášť opatrně.   

Ústní jednání se konalo ve třech dnech, od 1. do 3. března 2016176 a samozřejmě neuniklo 

pozornosti veřejnosti. Spolkový ústavní soud tedy stál pod velkým politickým tlakem, 

aby NPD podle logiky „podruhé už to vyjít musí“ zakázal.177  

Oproti předpokladům podrobil Spolkový ústavní soud podstatným způsobem revizi 

jen pojem svobodného demokratického zřízení, nicméně zcela nově vytvořil další znak, 

a to znak potenciality ze slov „směřovat k“ (darauf ausgehen). Ze systematických důvodů 

jsem nový výklad těchto pojmů zařadila k jejich výkladu již v kapitole 3.1.1. této práce, 

dovolím si tedy odkázat na ni. Každopádně kritérium potenciality se ukázalo jako klíčový 

problém v případě NPD, neboť podle názoru Spolkového ústavního soudu „chybí 

dostatečné indicie, že by byla schopná proklamovaných protiústavních cílů dosáhnout.“178  

Šalamounské řešení, se kterým Spolkový ústavní soud přišel, vyvolalo mnoho emocí – 

mnozí jej označovali za „jediné správné řešení“179, na druhou stranu ale vyvolávající 

otázku, zda není zákaz poltické strany dnes již mrtvým institutem.180 Nakonec rozsudek 

vedl dokonce k novele článku 21 Základního zákona, jak blíže rozebírám v části třetí této 

                                                           
173 KLOEPFER, Michael. Über erlaubte, unerwünschte und verbotene Parteien. NJW. roč. 2016, č. 41, s. 3003 
174 2 BvB 1/13 (510-525) 
175 2 BvB 1/13 (523-527) 
176 2 BvB 1/13 (350) 
177 LEGGEWIE, Claus; LICHDI, Johannes; MEIER, Horst. „WAS SOLLEN WIR DAMIT ANFANGEN?” 

Das abermalige Verbotsverfahren gegen die NPD Der Prozess (Teil 2). Recht und Politik [online zdroj]. roč. 

2016, č. 2, s. 96 [cit. 2018-04-07]. 
178 2 BvB 1/13 (896) 
179 LEGGEWIE, Claus; LICHDI, Johannes; MEIER, Horst. „Hohe Hürden“ sehen anders aus: Das 

abermalige Verbotsverfahren gegen die NPD Kritik des Urteils (Teil 3). Recht und Politik [online zdroj]. roč. 

2017, č. 2, s. 145 [cit. 2018-04-07]. 
180 Das Parteiverbot ist tot, es lebe der Entzug staatlicher Parteienfinanzierung?. Verfassungsblog: On matters 

constitutional [online]. Berlin: Verfassungsblog.de, 2017, 30. 05. 2017 [cit. 2018-04-01]. Dostupné z: 

https://verfassungsblog.de/das-parteiverbot-ist-tot-es-lebe-der-entzug-staatlicher-parteienfinanzierung/ 
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práce. V reakci na nedostatek kritéria potenciality, byla zavedená nová možnost penalizace 

politické strany vyloučením ze státního financování. 

 

5.1.3. Shrnutí názoru autorky na rozsudek ve věci NPD 

 

Autorka tohoto textu zastává názor, že rozhodnutí Spolkového ústavního soudu bylo sice 

šalamounské, nicméně poněkud aktivistické. Z § 46 odst. 3 zákona o Spolkovém ústavním 

soudu nevyplývá, že by měl Spolkový ústavní soud jakoukoliv možnost uvážení, zda stranu 

zakáže, či nikoliv. Je pochopitelné, že použitelnost a potřebnost některých institutů se může 

s časem měnit. Co otcové a matky Základního zákona považovali za důležité v době těsně 

po druhé světové válce, nemusí již vyhovovat potřebám moderní demokracie, kterou 

Spolková republika Německo bezesporu je.  

Na druhou stranu nepovažuji rozhodnutí Spolkového soudního dvora označit NPD 

za protiústavní, a přesto ji nezakázat za nejšťastnější. Spolkový ústavní soud je povinen 

se řídit zákonem o Spolkovém ústavním soudu, ten je dle mého názoru podloženého 

studiem komentářů181 jednoznačný – zákaz je přímý důsledek protiústavnosti, ne možnost. 

Za právně čistší řešení bych považovala, kdyby Spolkový ústavní soud NPD 

jako protiústavní z důvodu chybějícího kritéria potenciality vůbec neoznačil a pobídl 

ústavodárce, aby přišel s nějakou jinou, méně fatální, formou sankce. Samozřejmě je 

ale třeba pohlížet také na politickou a společenskou roli Spolkového ústavního soudu. Je 

samozřejmé, že výrok, který by pravicově extremistickou stranu označil za ústavně 

konformní právě ve Spolkové republice Německo by mohl mít nepředvídatelné důsledky. 

Autorka této práce si však musí klást otázku, zda je rolí ústavního soudu spíše to, aby 

rozhodoval politicky a společensky co možná nejlépe i za cenu aktivisticky kreativní práce 

se zákonem, nebo zda se má spíše držet hranic, které mu byly stanoveny.  

                                                           
181 MAUNZ, Theodor. Bundesverfassungsgerichtsgesetz: Kommentar [online zdroj]. 52. München: C. H. 

Beck oHG, 2017, § 32 Odst. s. 44-48 [cit. 2018-03-29]. 
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5.2. Případ rozpuštění Dělnické strany 

 

5.2.1. První řízení o rozpuštění Dělnické strany 

 

Nejvyšší správní soud s ohledem na možnosti, kdy lze politickou stranu rozpustit, řízení o 

rozpuštění politických stran nevede nijak zřídka. Pro svou případovou studii jsem se 

rozhodla věnovat výhradně případu Dělnické strany. Vede mě k tomu hned několik důvodů 

– jednalo se o pravicově extremistickou stranu podobně jakou je německá NPD, a tedy je 

možné jejich (ne)rozpuštění porovnat. A současně se jednalo o první případ, 

kdy se Nejvyšší správní soud nezabýval rozpuštěním z nějakých technických důvodů 

jako je podání, resp. nepodání zpráv o hospodaření a měl tak možnost judikovat pravidla, 

jaká budou platit pro rozpouštění politických stran jako nástroj obranyschopné 

demokracie.182 

Vláda podala v prosinci roku 2008 návrh rovnou na rozpuštění Dělnické strany, nevyužila 

tedy možnosti dát ji šanci se „napravit“, což nutně vyvolává otázku odůvodněnosti 

takového rozhodnutí. Je však čistě na vládě, aby se rozhodla, který z nástrojů zvolí 

a (ne)proporcionalita takového rozhodnutí je pak na zvážení Nejvyšším správním 

soudem.183 Vláda svůj návrh odůvodnila mimo jiné tím, že v letech 2007 a 2008 obdržela 

dva podněty, které upozorňovaly na antisemitskou a antidemokratickou činnost Dělnické 

strany a které požadovaly její rozpuštění. To dokládaly také zjištění Policie ČR. Dělnická 

strana navíc spolupracovala se subjektem označovaným jako Národní odpor, který podle 

přílohy č. 2 Zprávy o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území 

České republiky v roce 2007 měl dominantní postavení na české neonacistické scéně.184 

Důkazů však vláda nepředložila mnoho, a právě neunesení důkazního břemene ji stálo 

vítězství ve sporu.185 

                                                           
182 FILIP, Jan. Návrh na rozpuštění Dělnické strany před Nejvyšším správním soudem. Jurisprudence, roč. 

2009, č. 7., s. 14 
183 FILIP, Jan. Návrh na rozpuštění Dělnické strany před Nejvyšším správním soudem. Jurisprudence, roč. 

2009, č. 7., s. 17 
184 Pst 1/2008 – 66 bod 3 
185 FOUKALOVÁ, Kristýna, MOLEK, Pavel. Dělnická strana – rozpuštění politické strany ve třech dějstvích. 

Soudce, roč. 2010, č. 10, s. 21 
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Nejvyšší správní soud se v odůvodnění rozsudku neomezuje jen na specifika daného 

případu, ale má také akademickou povahu.186 Je rozdělen na několik částí – od popisu 

návrhu vlády a vyjádření Dělnické strany k tomuto návrhu, přes průběh řízení 

před Nejvyšším správním soudem, posouzení věci Nejvyšším správním soudem 

až po náklady řízení. Hlavní argumentace zazní v části Posouzení věci Nejvyšším správním 

soudem, kde se Nejvyšší správní soud zamýšlí nad ústavněprávním postavením politických 

stran, vyjmenovává ústavní důvody pro rozpuštění politických stran, formuluje výše 

rozebrané podmínky, které je pro takové rozpuštění potřeba splnit a v neposlední řadě 

vysvětluje, proč nemůže tomuto konkrétnímu návrhu vlády vyhovět.  

Vláda totiž v tomto případě neunesla důkazní břemeno187 a „soud nerozhoduje na základě 

skutečností údajně známých z médií a na základě blíže nespecifikovaných informací, které 

mají být dostupné na internetu, ale na základě skutkového stavu, který byl v řízení 

kontradiktorním způsobem procesně relevantně prokázán, tj. vyplývá ze soudu 

předložených a řádně provedených důkazů.“188 

Body 78 a 86, obsahující velice konkrétní vysvětlení, proč tu kterou skutečnost Nejvyšší 

správní soud nepovažuje za dokázanou a za jakým způsobem by naopak prokázána být 

měla, byla odbornou veřejností kritizována za to, že již není pouhým obecným výkladem 

toho, jaké nároky musí návrh splňovat a připomíná spíše návod jak příště uspět.189 

Nejvyšší správní soud nakonec konstatoval, že z důvodu rozhodování soudu podle 

skutkového stavu v době rozhodnutí soudu, jak stanoví § 96 s. ř. s., zamítavé rozhodnutí 

„nevylučuje podání jiného návrhu na rozpuštění stejné politické strany v budoucnu.“190  

  

                                                           
186 FILIP, Jan. Návrh na rozpuštění Dělnické strany před Nejvyšším správním soudem. Jurisprudence, roč. 

2009, č. 7., s. 20 
187 Pst 1/2008 – 66 bod 109 
188 Pst 1/2008 – 66 bod 77 
189 FILIP, Jan. Návrh na rozpuštění Dělnické strany před Nejvyšším správním soudem. Jurisprudence, roč. 

2009, č. 7., s. 19 
190 Pst 1/2008 – 66 bod 108 
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5.2.2. Druhé řízení o rozpuštění Dělnické strany 

 

Druhý návrh na rozpuštění Dělnické strany191 na sebe nenechal dlouho čekat. Obsáhlý 

návrh (přes 100 normostran) doplněný o rozsáhlé důkazy již slavil úspěch a Dělnická strana 

byla rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 2. 2010, č. j. Pst 1/2009 – 348 

rozpuštěna.  

Nejvyšší správní soud v rozsudku několikrát zmiňuje koncept bránící se demokracie, 

mimo jiné jím odmítá námitku překážky věci rozhodnuté, neboť strana, proti které již bylo 

takové řízení neúspěšně vedeno, by tak získala „jakýsi "glejt“, který dotčené politické 

straně dává jednou provždy punc nerozpustitelnosti státem.“192 

Nejvyšší správní soud hojně cituje svůj předchozí rozsudek Dělnická strana I a zopakoval 

také čtyři podmínky nutné pro rozpuštění politické strany.193 Protože už v prvním rozsudku 

Dělnická strana I v odůvodnění rozebíral judikaturu ESLP, v tomto rozsudku se k ní vrátil 

a aktualizoval své závěry o nejnovější vývoj, totiž o rozsudek H. Batasuna a Batasuna proti 

Španělsku194. 

V části věnované programové orientaci Dělnické strany Nejvyšší správní soud zkoumal jak 

program Dělnické strany, tedy proklamace jejích názorů, tak naplňování jejího programu. 

Nejvyšší správní soud z programu Dělnické strany cituje mimo jiné např. pasáž, 

kde homosexualitu označuje za „pohlavní deviaci“ a navrhuje její postavení mimo zákon, 

nebo návrhy týkající se povinného určování národnosti a zapisování tohoto údaje 

do občanských průkazů.195 Co se týče naplňování proklamovaných tezí, zkoumal Nejvyšší 

správní soud předvolební spoty Dělnické strany196 nebo projevy představitelů této strany197. 

Pro ilustraci si z hodnocení naplňování programu Dělnickou stranou dovolím citovat část 

týkající se hodnocení projevů představitelů Dělnické strany. Nejvyšší správní soud „zjistil, 

že DS přisuzuje určitým sociálním skupinám definovaným na základě etnické příslušnosti 

                                                           
191 Návrh vlády je zveřejněn na webových stránkách Nejvyššího správního soudu pod následujícím odkazem: 

http://www.nssoud.cz/Zverejneny-navrh-vlady-na-rozpusteni-Delnicke-strany/art/404?tre_id=205  
192 Pst 1/2009 – 348 bod 210 
193 Pst 1/2009 – 348 bod 228 
194 Rozsudek ESLP ze dne 30. 6. 2009 ve věci „H. Batasuna a Batasuna“ proti Španělsku, stíţnosti č. 25803/04 

a 25817/04 
195 Pst 1/2009 – 348 bod 239 
196 Pst 1/2009 – 348 body 266-276 
197 Pst 1/2009 – 348 body 277-283 

http://www.nssoud.cz/Zverejneny-navrh-vlady-na-rozpusteni-Delnicke-strany/art/404?tre_id=205
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(Romové, Vietnamci) negativní charakteristiky, podobně jako cizincům, celkově pak 

projevy směřují k vyvolání pocitu ohrožení z těchto skupin a nepřátelství vůči nim. Projevy 

tedy podávají obraz ‚našeho‘ krásného světa, ničeného zejména etnicky vymezenými 

skupinami, vyvolávají pocit znevýhodnění ‚našich lidí‘, resp. ‚bílých‘, a naznačují nutnost 

postavit se na obranu proti ‚těm druhým‘. Zároveň Soud zjistil, že se nejedná o ojedinělý 

exces v projevech DS, ale o součást její dlouhodobě hlásané ideologie.“198 

Nejvyšší správní soud však konstatoval, že „Dělnickou stranu je možné na základě jejího 

programu označit jako populistickou, xenofobní, homofobní, šovinistickou, případně i 

vykazující rasistické rysy,“ 199
 ale samy o sobě pro rozpuštění politické strany nestačí.200

 

Kromě toho se zabýval otázkou, zda Dělnická strana navazuje na nacionální socialismus201, 

zkoumal symboly Dělnické strany202, charakter tzv. Obranných sborů203, či propojení 

Dělnické strany s jinými neonacistickými a ultranacionalistickými hnutími, jako je např. 

výše zmíněný Národní odpor204. Velký prostor je věnován veřejným akcím konaným za 

účasti Dělnické stran, konaným ve 36 případech od roku 2007 po 2009.205 

V šesté části rozsudku nazvané Závěry soudu Nejvyšší správní soud provádí subsumpci 

zjištěných skutečností pod čtyři podmínky rozpuštění politické strany, jenž si definoval 

v rozsudku Dělnická strana I, totiž protiprávnost činnosti, přičitatelnost zkoumaného 

jednání Dělnické straně, bezprostřednost rizika ohrožení demokracie a proporcionalita 

mezi omezením sdružovacího práva a zájmem společnosti na ochraně jiných hodnot. 

Protiprávnost činnosti Dělnické strany soud spatřoval v porušení ustanovení 

§ 4 písm. a) zákona o pol. stranách a § 4 písm. d) zákona o pol. stranách, a to hned několika 

různými způsoby (programem DS, programovou podobností s nacionálním socialismem, 

provázaností s v podstatě všemi neonacistickými uskupeními v České republice, nebo třeba 

adorací násilí k prosazování svých cílů. Dále dokonce v porušení vládou ani nenamítaného 

ustanovení § 4 písm. c) zákona o pol. stranách, totiž směřováním k potlačení 

rovnoprávnosti občanů. Kromě § 4, zákona o pol. stranách, byl porušen také 

                                                           
198 Pst 1/2009 – 348 bod 284 
199 Pst 1/2009 – 348 bod 262 
200 Pst 1/2009 – 348 bod 262 
201 Pst 1/2009 – 348 body 329 - 346 
202 Pst 1/2009 – 348 body 346 - 367 
203 Pst 1/2009 – 348 body 368 - 384 
204 Pst 1/2009 – 348 body 385 - 487 
205 Pst 1/2009 – 348 body 488 - 623 
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§ 5 odst.1 zákona o pol. stranách, když se Dělnická strana pokoušela nahradit mimo jiné 

činnost pořádkových sil. Plán Dělnické strany nahradit současný demokratický právní stát 

totalitní ideologií nacionálního socialismu je pak podle Nejvyššího správního soudu 

zjevným plánem porušit materiální jádro Ústavy ČR.206 

O přičitatelnosti činnosti Dělnické straně podle Nejvyššího správního soudu „není 

pochyb“, neboť se od projevů svých představitelů či sympatizantů ať už pronesených na 

akcích organizovaných přímo Dělnickou stranou nebo některé s ní propojené organizace, 

nikdy nedistancovala, ba co víc, sama jim přímo dávala prostor.207 

V případě bezprostřednosti rizika ohrožení demokracie zopakoval Nejvyšší správní soud, 

že rozpuštění politické strany není žádnou sankcí, ale „do budoucna namířeným aktem 

bránící se demokracie proti reálně existujícímu nebezpečí“208.  

Nejvyšší správní soud zdůraznil, že není důležité zvažovat jen to, jaká je pravděpodobnost, 

že se posuzované politické straně skutečně podaří státní převrat vyvolat, ale takové riziko 

představuje i „stav, kdy je strana schopna třebas jen na lokální úrovni účinně destabilizovat 

stávající institucionální a právní systém, a zejména stav, kdy tak může činit či dokonce činí 

opakovaně a stát jen s vynaložením nepřiměřeného úsilí a prostředků garantuje ochranu 

práv a svobod obyvatel dané lokality. Pokud je výsledkem jednání politické strany v určité 

lokalitě nejen přímá destabilizace tohoto místa, ale i zprostředkované riziko destabilizace 

a případně společensky nežádoucích jevů (eskalace násilí) v jiných lokalitách, je již možné 

hovořit o bezprostředním nebezpečí ohrožení demokracie. Toto ohrožení se tedy nemusí 

zdát v jednom okamžiku zjevným všem obyvatelům celého státu.“209 Míra takového 

nebezpečí je ovlivněna také organizovaností Dělnické strany a celostátní provázaností s ní 

spolupracujících uskupení.210 

V posuzování proporcionality Nejvyšší správní soud dokonce cituje Carla Gustava Junga, 

varuje, že příčina existence Dělnické strany leží přímo uvnitř naší společnosti, 

a že s rozpuštěním politické strany její představitelé nezmizí. Nejvyšší správní soud 

nakonec argumentuje také čl. 17 EÚLP, tedy že ochrany nepožívá zneužití práva, 

a tedy ochrana jiných hodnot musí proti právu se sdružovat v politických stranách 

                                                           
206 Pst 1/2009 – 348 body 624 - 634 
207 Pst 1/2009 – 348 body 635 - 641 
208 Pst 1/2009 – 348 bod 642 
209 Pst 1/2009 – 348 bod 643 
210 Pst 1/2009 – 348 bod 645 
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převážit.211 Co se týká možnosti Dělnické straně pouze pozastavit činnost, tedy použít méně 

invazivní prostředek nabízený právním řádem, Nejvyšší správní soud nepovažuje za nutné, 

neboť „kalkulovat […], že se stát měl nejprve pokusit o použití mírnějších prostředků k 

"nápravě“ DS, by pak bylo alibistickým zavíráním očí před zjevnou skutečností.“212 

Dělnická strana se s rozsudkem nehodlala smířit a podala návrh k Ústavnímu soudu podle 

čl. 87 odst. 1 písm. j Ústavy ČR, aby přezkoumal, zda bylo rozhodnutí o jejím rozpuštění 

ve shodě s ústavními nebo jinými zákony. Ústavní soud jej pro zjevnou neopodstatněnost 

odmítl usnesením ze dne 27.5.2010, sp. zn. Pl. ÚS 13/10. Konstatuje v něm, že Dělnická 

strana nepřináší žádné nové námitky než ty, které již použila před Nejvyšším správním 

soudem a na které Nejvyšší správní soud reagoval ve svém rozsudku. Vytýká Dělnické 

straně povrchní čtení judikátu a konstatuje, že je nadbytečné opakovat, co již Nejvyšší 

správní soud řekl. Na konci usnesení Ústavní soud rozvíjí několik úvah o roli politických 

stran v demokracii. 

Dělnická strana se však ani poté nevzdala a obrátila se spolu se svým předsedou Tomášem 

Vandasem na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Stížnost byla podána dne 

25.11.2010 a evidována pod číslem 70254/10. 26.3.2013. Výbor složený ze soudců A. 

Nußberger, A. Potocki a A. Pejchal konstatoval, že stěžovatelům byla zaslána výzva 

k vyjádření s poučením, že pokud se nevyjádří, bude jejich případ vyškrtnut ze seznamu 

případů projednávaných štrasburským soudem, a jelikož se ve lhůtě nijak nevyjádřili, „zdá 

se být vhodné vyškrtnout jejich stížnost ze seznamu“.213 

  

  

                                                           
211 Pst 1/2009 – 348 bod 651 - 667 
212 Pst 1/2009 – 348 bod 666 
213 Dělnická Strana and Vandas v. the Czech Republic - Fifth Section Decision, dostupné na 

https://www.strasbourgconsortium.org/portal.case.php?pageId=10#caseId=1035  

https://www.strasbourgconsortium.org/portal.case.php?pageId=10#caseId=1035
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5.3. Srovnání české a německé debaty v reakci na rozsudky ve věcech NPD a 

Dělnické strany 

 

5.3.1. Česká debata v reakci na rozsudek ve věci Dělnické strany a česká reflexe 

konceptu obranyschopné demokracie 

 

Odborná veřejnost se otázce postihování politických stran před řízením s Dělnickou 

stranou s velkým zájmem nevěnovala.214 V reakci na rozsudek Dělnická strana I ale vyšlo 

dokonce zvláštní monotematické číslo časopisu Jurisprudence č.  7/2009 věnované 

výhradně problematice rozpouštění politických stran. Kromě Editorialu obsahuje pět 

příspěvků od teoretických východisek vyvěrajících z principu obranyschopné demokracie 

(Tomáš Blažek: Schmittovské kořeny konceptu obranyschopné demokracie?), přes 

východiska historická (Aleš Roztočil: Legislativa a judikatura k rozpouštění politických 

stran v I. republice) až po analýzu rozsudku Dělnická strana I. (Jan Filip: Návrh na 

rozpuštění Dělnické strany před NSS). Stranou nezůstal ani mezinárodní kontext (Aleš 

Roztočil, Lina Eidová, Jana Vítková: Komparace právní úpravy postihování 

nedemokratických politických stran ve vybraných zemích) nebo evropský kontext i 

s ohledem na odůvodnění rozsudku Dělnická strana I, které z judikatury Evropského soudu 

pro lidská práva vychází (David Kosař: Judikatura ESLP v oblasti rozpouštění politických 

stran). S ohledem na zaměření této práce na odbornou debatu týkající se postihování 

politických stran jsem si dovolila vybrat jen některé příspěvky, které si kladou dle mého 

názoru obzvlášť zajímavé otázky, a proto stojí za bližší představení.   

Jan Filip215 poukazuje na akademickou povahu rozsudku Dělnická strana I a hodnotí jej 

jako příznačný pro české právní prostředí, kdy si je Nejvyšší správní soud naprosto vědom 

toho, že není soudem nejvyšší instance. I proto tedy podle Jana Filipa využívá Nejvyšší 

správní soud pro argumentaci judikaturu Ústavního soudu, a především ve velké míře 

Evropského soudu pro lidská práva. Jak svou roli Nejvyšší správní soud nakonec zvládl, 

hodnotí Filip pozitivně, jen odůvodnění v bodech 78 a 86 jsou podle Filipa již za hranicí 

                                                           
214 Zvláštní číslo časopisu Jurisprudence: rozpouštění politických stran. JINÉ PRÁVO [online  zdroj]. 2009 

[cit. 2018-06-21]. Dostupné z: http://jinepravo.blogspot.com/2009/11/zvlastni-cislo-casopisu-

jurisprudence.html. 
215 FILIP, Jan. Návrh na rozpuštění Dělnické strany před Nejvyšším správním soudem. Jurisprudence, roč. 

2009, č. 7., s. 14-20. 

http://jinepravo.blogspot.com/2009/11/zvlastni-cislo-casopisu-jurisprudence.html
http://jinepravo.blogspot.com/2009/11/zvlastni-cislo-casopisu-jurisprudence.html


55 
 

obecnosti a „blíží se návodu na to, jak by měl být příště úspěšný.“216 Filip se ve svém článku 

neomezuje jen na prostou sumarizaci judikátu Dělnická strana I., ale pokládá si celou řadu 

dalších otázek, které se v tomto konkrétním případě vůbec neřešily. Za obzvlášť zajímavou 

považuji úvahu nad tím, zda by se zachování proporcionality nemělo promítnout i do 

návrhu vlády, a to konkrétně ve formě eventuálního petitu požadujícího rozpuštění 

politické strany a in eventum pozastavení její činnosti. Tato úvaha by dle názoru autorky 

práce mohla inspirovat potenciální návrh vlády v budoucnu. 

Filipův pohled na judikaturu štrasburského soudu sdílí i David Kosař217 a dodává, že kromě 

toho, že může sloužit jako výkladové vodítko, je pro české soudy navíc závazná. Ve svém 

příspěvku v tomto monotematickém čísle podrobně rozebírá, jak funguje algoritmus čl. 

11 EÚLP, jaký vliv má judikatura k čl. 17 EÚLP na rozpouštění politických stran, a 

nakonec rozebírá klíčové kauzy Refah Partisi proti Turecku a H. Batasuna a Batasuna proti 

Španělsku. Tento příspěvek je užitečným exkurzem do úvah Evropského soudu pro lidská 

práva a pomáhá odborné veřejnosti pochopit, co vedlo Evropský soud pro lidská práva 

rozhodnout právě tím kterým způsobem v citovaných případech. David Kosař na konci 

svého příspěvku otvírá otázku, zda by nestálo také v České republice za zvážení zavést 

některou z alternativ rozpouštění politických stran jako je například vyloučení kandidátů 

z voleb nebo ztráta státního financování. Tuto otázku si pokládá vzhledem k existenci 

obdobných institutů v německé právní úpravě i autorka této práce a pokouší se do debaty 

přispět níže v kapitole 5.3.3. této práce. 

V komparativním článku autorů Aleše Roztočila, Liny Eidové a Jany Vítkové218 najdeme 

shrnutí právní úpravy a judikatury Belgie, Francie, Izraele, Německa, Rakouska a 

Španělska. S ohledem na zaměření této práce se budu výhradně věnovat části týkající se 

Spolkové republiky Německo. S ohledem na rok, kdy článek vyšel, je již analýza právní 

úpravy poněkud zastaralá s ohledem na změny v reakci na judikát NPD II. Autoři na rozdíl 

od této práce zahrnuli případů do své analýzy více, shrnují výše citovaná rozhodnutí ve 

věcech KPD a SRP, ale také FAP, jež ale ztroskotalo na materiální definici politické strany, 

kterou FAP nenaplnila a musela být rozpuštěna podle zákona o sdružování občanů. 

                                                           
216 FILIP, Jan. Návrh na rozpuštění Dělnické strany před Nejvyšším správním soudem. Jurisprudence, roč. 

2009, č. 7., s. 20. 
217 KOSAŘ, David. Judikatura ESLP v oblasti rozpouštění politických stran. Jurisprudence, Jurisprudence, 

roč. 2009, č. 7., s.29. 
218 ROZTOČIL, Aleš, EIDOVÁ, Lina, VÍTKOVÁ, Jana. Komparace právní úpravy postihování 

nedemokratických politických stran ve vybraných zemích. Jurisprudence, roč. 2009, č. 7, s. 43-59 



56 
 

Nakonec se stručně věnují i případu NPD I., nicméně s ohledem na jeho neúspěch se dá 

pochopit, že se na něj autoři nesoustředili. Tento příspěvek je pro tuto práci značně 

relevantní, neboť v závěru autoři hodnotí aplikační praxi. Konstatují, že aplikační praxe 

se v průběhu desetiletí značně změnila a od aktivního bojovného potírání protiústavních 

politických směrů po úvahy, že neodpovídá realitě a potřebám současné společnosti. 

Odkazují přitom na Horsta Meiera219 a jeho publikaci týkající se zákazu politických stran 

vydanou již v roce 1993. Autoři závěrem konstatují, že právní úprava postihování 

politických stran je v jednotlivých státech velice odlišná zejména proto, že právní úprava 

postihování politických stran bývá reakcí na určitý konkrétní druh nedemokratických sil, 

nicméně společnou pro všechny snaha vyhovět požadavkům ESLP. 

Zvláštní číslo časopisu jurisprudence bylo reflektováno také v dalších médiích. Jedním 

z nich je blog Jiné právo220, kde jeden z autorů David Kosař zveřejnil shrnutí jednotlivých 

příspěvků. V úvodu konstatuje, že vláda mezi tím stihla podat nový návrh na rozpuštění 

Dělnické strany, a tak zveřejněné příspěvky nemohly působit jako inspirace. Mám nicméně 

za to, že toto číslo časopisu Jurisprudence je důležitým příspěvkem do odborné debaty 

a může přinést inspiraci nejen pro potenciální budoucí navrhovatele, ale také 

pro zákonodárce. 

Další příspěvky do debaty o postihování politických stran se objevily v reakci 

na rozhodnutí Dělnická strana II. Sice již nevyšlo žádné zvláštní číslo některého 

z právnických časopisů, přesto však odborná veřejnost zareagovala několika 

pozoruhodnými příspěvky. Kristýna Foukalová a Pavel Molek221 se zaměřili na shrnutí 

celého případu Dělnické strany od prvního pokusu o její rozpuštění až po ústavní stížnost. 

Na blogu Jiné právo Zděněk Kühn222, jeden ze soudců Nejvyššího správního soudu, který 

se na rozhodnutí podílel, vybírá reakce v novinových článcích, které ho zaujaly, přičemž 

jeden s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu souhlasí a druhý nikoliv a následně 

vyzývá k odborné debatě. V diskusi pod tímto článkem se skutečně debata rozhořela, 

                                                           
219 MEIER, H. Perteiverbote und demokratische Republik: zur Interpretation und Kritik von Art. 21 Abs. 2 

des Grundgesetzes. Baden-Baden: Nomos, 1993, s. 467. 

 
220 Zvláštní číslo časopisu Jurisprudence: rozpouštění politických stran. JINÉ PRÁVO [online zdroj]. 2009 

[cit. 2018-06-21]. Dostupné z: http://jinepravo.blogspot.com/2009/11/zvlastni-cislo-casopisu-

jurisprudence.html. 
221 FOUKALOVÁ, Kristýna, MOLEK, Pavel. Dělnická strana – rozpuštění politické strany ve třech dějstvích. 

Soudce, roč. 2010, č. 10, s. 21-29 
222 Novinové ohlasy nad kauzou Dělnické strany II. Jiné právo [online zdroj]. 2010 [cit. 2018-06-22]. 

Dostupné z: http://jinepravo.blogspot.com/2010/02/novinove-ohlasy-nad-kauzou-delnicke.html 

http://jinepravo.blogspot.com/2009/11/zvlastni-cislo-casopisu-jurisprudence.html
http://jinepravo.blogspot.com/2009/11/zvlastni-cislo-casopisu-jurisprudence.html
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bohužel však dle názoru autorky není nutně vždy odborná. Za zmínku však stojí příspěvek 

autora jednoho z oněch citovaných novinových článků Jiřího Přibáně, který do debaty 

přispěl mimo jiné teoretickým exkursem do problematiky militantní demokracie a staví 

se na stranu, která s rozpuštěním Dělnické strany souhlasí. 

Velice zajímavým příspěvkem do debaty o zakazování nikoliv jen pravicově 

extremistických stran, přispěl dle mého názoru předseda Nejvyššího správního soudu Josef 

Baxa v rozhovoru pro Hospodářské noviny223. Přináší unikátní pohled soudce, vysvětluje 

motivaci soudu, proč rozhodl tak, jak rozhodl (ačkoliv taková vysvětlení nalezneme 

i v rozsudku samém). Do budoucna obzvlášť zajímavá je otázka, potenciálního zákazu 

Komunistické strany, mám za to, že pokud předseda Nejvyššího správního soudu 

v rozhovoru řekne, že by jistě hrálo roli, že má zastoupení v Parlamentu a to, 

že od komunismu ještě nemáme takový dějinný odstup jako od nacismu, mohlo by to 

pomoci vládě s tvorbou návrhu a upozornit ji na problematické body. 

Na případ Dělnické strany reagoval také Petr Mlsna224 svým komparativním článkem. 

Vyjadřuje v něm přesvědčení, že je třeba se neomezovat jen na lokální pohled, ale dívat se 

do zahraniční, a především německé právní úpravy a jako zvlášť inspirativní posuzuje 

německé řešení. 

Problematice postihu politických stran se již před rozhodnutím Dělnická strana I věnoval 

také Petr Černý225. Jeho příspěvek je mimořádně zajímavé číst i proto, že se soustředí 

na návrhy, které dnes již právě pro zajímavost a důležitost případu Dělnické strany 

zůstávají stranou zájmu autorů. 

Problematice obranyschopné demokracie a jejím projevům v širším kontextu tedy nejen se 

zaměřením na zakazování politických stran se věnují Miroslav Mareš a Štěpán Výborný, 

kteří společně mimo jiné vydali knihu s názvem „Militantní demokracie ve střední 

Evropě“226. Ta přináší širší pohled na koncept obranyschopné demokracie 

ve středoevropském kontextu a věnuje se i debatě, která se o militantní, či obranyschopné 

                                                           
223 Josef Baxa: Zakázat neonacisty je lehčí než rozpustit komunisty. Hospodářské noviny [online zdroj]. 

Economia, 2010 [cit. 2018-06-21]. Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/c1-40626350-josef-baxa-zakazat-

neonacisty-je-lehci-nez-rozpustit-komunisty. 
224 MLSNA, Petr. Rozpouštění politických stran a zastavování jejich činnosti z komparativního 

pohledu. Správní právo. 2009, roč. 62, č. 4, s. 209-232. 
225 ČERNÝ, Petr: Zákaz (antidemokratické) politické strany. Právní rozhledy, roč. 2007, č. 12, s. 433 – 444 
226 MAREŠ, Miroslav a Štěpán VÝBORNÝ. Militantní demokracie ve střední Evropě. Brno: Centrum pro 

studium demokracie a kultury (CDK), 2013. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-326-4.  

https://archiv.ihned.cz/c1-40626350-josef-baxa-zakazat-neonacisty-je-lehci-nez-rozpustit-komunisty
https://archiv.ihned.cz/c1-40626350-josef-baxa-zakazat-neonacisty-je-lehci-nez-rozpustit-komunisty
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demokracii v jednotlivých zemích střední Evropy vede. Štěpán Výborný se problematice 

obranyschopné demokracie věnuje dlouhodobě. Z jeho pera je hned několik článků 

týkajících se obranyschopné demokracie z let 2012 až 2015.227 Ve svých článcích 

se ve velké míře soustředí na to, jak se koncept obranyschopné demokracie projevuje 

v judikatuře soudů. Z toho důvodu v jednotlivých publikacích často najdeme právě případ 

Dělnické strany, nicméně na rozdíl od této práce Výborný věnuje hlavní pozornost 

rozsudku ústavního soudu. Koncept obranyschopné demokracie v judikatuře nejen 

Ústavního soudu, ale pro rozpouštění politických stran (prozatím) významnějšího 

Nejvyššího správního soudu rozebírá také Jan Wintr228. 

Pro úplnost je třeba dodat, že kromě debaty vedené v souvislosti s pravicově 

extremistickými stranami, je již od 90. let více či méně intenzivně vedena celospolečenská 

debata o rozpuštění Komunistické strany Čech a Moravy. V roce 2006 byla dokonce 

zřízena Dočasná komise Senátu pro posouzení ústavnosti KSČM229, nicméně návrh nikdy 

podán nebyl.230 

Bohužel se v rámci české debaty o postihování politických stran autoři často omezují na 

analytický pohled na právní úpravu a představení judikatury. Zdaleka nevyužívají prostor 

k tomu, aby reagovali na názory kolegů a pokoušeli se o odborný dialog, jehož výsledkem 

by mohly být zajímavé myšlenky představující inspiraci ať už pro soudy 

či pro zákonodárce. 

 

                                                           
227 Jedná se například o články Konceptualizace bránící se demokracie v časopisu Právník, Koncept bránící 

se demokracie v judikatuře Ústavního soudu ČR v periodiku Časopis pro právní vědu a praxi, Když se 

demokracie brání v Universitas - revue Masarykovy univerzity v Brně,  Ústavní soudy zemí Visegrádské 

čtyřky a koncept bránící se demokracie v časopise MUNI Law Working Paper Series nebo spolu 

s Miroslavem Marešem publikovaný Komparativní analýza obrany demokracie na poli sdružovacího práva v 

České a Slovenské republice v Časopise pro právní vědu a praxi. Všechny tyto publikace jsou v plné citaci 

uvedeny v seznamu literatury. 
228 WINTR, Jan. Koncept bránící se demokracie v judikatuře Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu,  

Elektronický sborník. Výstupy ze semináře „Politická práva a bránící se demokracie - dochází v ČR k 

nepřiměřenému omezování politických práv?“ konaného dne 13. 5. 2010 v Poslanecké sněmovně Parlamentu 

České republiky, s. 6-13 
229 Zpráva o činnosti Dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti KSČM za rok 2010. Senát PČR: 

činnost a kalendář akcí [online]. 2010 [cit. 2014‐04‐11]. Dostupné z: 

http://www.senat.cz/cinnost/zpravy/vyrzpr2010/kpukscm.php?ke_dni=1.2.2013&O=9,%20http://ww 

w.jaromirstetina.cz/senat/kpu‐kscm/usneseni/usneseni‐plena‐senatu‐ke‐vzniku‐komise‐ze‐dne‐2‐11‐ 

2006.html 
230 MAREŠ, Miroslav, VÝBORNÝ, Štěpán. Militantní demokracie ve střední Evropě. Brno: Centrum pro 

studium demokracie a kultury (CDK), 2013, s. 119 
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5.3.2. Německá debata v reakci na rozsudek ve věci NPD a německá reflexe konceptu 

obranyschopné demokracie 

 

Ve Spolkové republice Německo je koncept obranyschopné demokracie předmětem 

častých debat.231 Mareš a Výborný shrnují, že při naplňování svých cílů je obranyschopná 

demokracie ve Spolkové republice Německo relativně úspěšná, přičemž je o jejím smyslu 

a podstatě neustále vedena nejen akademická, ale i společenská diskuse.232 

Případ NPD vyvolával diskuse již dávno před nejnovějším rozhodnutím z roku 2017. 

Pro představení německé jsem vybrala několik článků, které řadím chronologicky a snažím 

se představit zástupce jak kritiků, tak odborníků, kteří rozhodnutí kvitují. S ohledem 

na fakt, že jak je zřejmé z kapitoly 5.1.3., já sama jsem vůči zmíněnému judikátu spíše 

skeptická, mě při mém výzkumu velice překvapila míra hlasů, které způsob, jak Spolkový 

ústavní soud rozhodl, považují za nejlepší možný. 

Na úvod pro představení německého pohledu na zakazování politických stran jsem vybrala 

Martina Morloka233, který si hned v titulu svého článku pokládá otázku, zda si náhodou 

institut zákazu politické strany a ochrana ústavy navzájem neprotiřečí. Jedná se o článek 

z roku 2001, vydaný v době, kdy Spolkový sněm, Spolková rada a Spolková vláda podali 

první společný návrh na zákaz NPD. Zdůrazňuje, že při vzniku Základního zákona byla 

Spolková republika Německo mladou demokracií s traumatem ze selhání výmarské 

demokracie, jehož důsledkem byl vzestup nacismu, a současně sousedící s komunistickou 

DDR. Dle Morloka bylo tehdy pochopitelné pohlížet na koncept obranyschopné 

demokracie jako na základní ústavní princip. Morlok má za to, že nyní již tento instrument 

není tím nejlepším možným, který by v moderní demokracii skutečně sloužil ochraně 

demokracie, ale naopak ji může oslabit. Vyzývá ke společenské debatě, jež povede k přijetí 

jiných ve výsledku efektivnějším, a především proporcionálnějším nástrojům. 

Stejnou otázku, tedy zda má takový závažný způsob omezení sdružovacího práva ještě 

vůbec v dnešním Německu význam, si pokládá i vrchní státní zástupce (Oberstaatsanwalt) 

                                                           
231 MAREŠ, Miroslav, VÝBORNÝ, Štěpán. Militantní demokracie ve střední Evropě. Brno: Centrum pro 

studium demokracie a kultury (CDK), 2013, s. 65 
232 MAREŠ, Miroslav, VÝBORNÝ, Štěpán. Militantní demokracie ve střední Evropě. Brno: Centrum pro 

studium demokracie a kultury (CDK), 2013, s. 67-68 
233 MORLOK, Martin. Parteiverbot als Verfassungsschutz - Ein unauflösbarer Widerspruch?. Neue 

Juristische Wochenschrift. roč. 2001, S. 2931-2942 
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Daniel Volp234 v roce 2016 těsně před ústním jednáním ve věci NPD. Ve většině výše 

zmíněných tezí se shodují, nicméně Daniel Volp svůj příspěvek do debaty končí méně 

optimisticky. Zdá se mu dokonce arogantní a samolibé automaticky vycházet z toho, že je 

Spolková republika Německo upevněnou stabilní demokracií. Varuje, že moderní hrozby, 

jako je krize eura, uprchlická krize či válka na Ukrajině mohou rychle situaci změnit 

a zbavit se nástroje, který je schopen demokracii ochránit, by mohlo být krátkozraké. 

Celkově se dá říci, že se debata německé odborné veřejnosti235 před rozsudkem NPD II 

koncentrovala především kolem jednoho tématu, totiž zavedení alternativních způsobů, 

jak sankcionovat antidemokratické strany ohrožující demokracii. Autoři nahlíží na 

německou demokracii více či méně optimisticky, ale z autorky nastudované literatury se 

všichni shodují na tom, že by si Základní zákon zasloužil změnu. Ústavodárce nakonec 

v reakci za rozhodnutí NPD II a v něm obsaženou pobídku Spolkového ústavního soudu, 

aby nějakou novou mírnější možnost postihu umožnil236, skutečně Základní zákon změnil 

a umožnil vyloučit protiústavní politické strany ze státního financování. Lze tedy uzavřít, 

že odborná debata splnila svůj účel. 

Rozhodnutí NPD II z ledna 2017 rozdmýchalo novou vlnu reakcí. Winfied Kluth237 shrnuje 

reakce německé odborné veřejnosti jako převážně souhlasné, přičemž stejný dojem nabyla 

z vlastního studia reakcí odborné veřejnosti i autorka této práce. Kritici si pak pokládají 

především otázku, zda při takovém množství podmínek, které musí být splněny, aby bylo 

možné politickou stranu zakázat, nedošlo k definitivnímu odstranění jeho smyslu238. 

Dovoluji si nicméně vyjádřit s kritiky souhlas a k tomu navíc zdůraznit, že se tak nestalo 

rozhodnutím zákonodárce, ale judikaturou Spolkového ústavního soudu, což osobně 

považuji za výrazně problematické z hlediska dělby moci. 

                                                           
234 VOLP, Daniel. Parteiverbot und wehrhafte Demokratie : hat das Parteiverbotsverfahren noch eine 

Berechtigung?. Neue juristische Wochenschrift, roč. 2016, č. 7, s. 459 – 464. 
235 Kromě výše zmíněných také KLOEPFER, Michael. Über erlaubte, unerwünschte und verbotene Parteien. 

Neue juristische Wochenschrift. roč. 2016, č. 41, s. 3003-3008.  
236 2 BvB 1/13 (606) 
237 KLUTH, Winfried. Die erzwungene Verfassungsänderung: Das NPD-Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts vom 17. Januar 2017 und die Reaktion des verfassungsändernden Gesetzgebers. 

Zeitschrift für Parlamentsfragen. roč. 2017, č. 3, s. 676-690 
238 Das Parteiverbot ist tot, es lebe der Entzug staatlicher Parteienfinanzierung?. Verfassungsblog: On matters 

constitutional [online zdroj]. Berlin: Verfassungsblog.de, 2017, 30. 05. 2017 [cit. 2018-04-01]. Dostupné z: 

https://verfassungsblog.de/das-parteiverbot-ist-tot-es-lebe-der-entzug-staatlicher-parteienfinanzierung/. 

https://verfassungsblog.de/das-parteiverbot-ist-tot-es-lebe-der-entzug-staatlicher-parteienfinanzierung/
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Podobně problematicky aktivismus Spolkového ústavního soudu vidí i Winfied Kluth239, 

přičemž německá debata se aktuálně stáčí k nové změně Základního zákona vyvolané právě 

rozsudkem NPD II. Ačkoliv odborná veřejnost po změně volala, nyní se ptá, nejedná 

se náhodou o vynucenou změnu ústavy? Kluth však svůj příspěvek ukončuje spíše 

pragmatickou úvahou, že zavedením vyloučení ze státního financování se účinnost 

postihování politických stran zásadně zlepšila, a z toho důvodu je třeba rozhodnutí NPD II 

spíše vítat. 

Svůj stručný exkurz do německé debaty ukončím podobně jako jsem ho začala, totiž 

příspěvkem Martina Morloka, ovšem z roku 2017.240 Morlok konstatuje, že paradox, 

jenž si v sobě zákaz politické strany nese, je obsažen i ve vyloučení ze státního financování. 

Navíc, pokud strana není natolik silná, aby naplňovala kritérium potenciality, nedostává 

ze státního rozpočtu ani žádné velké finanční prostředky, takže se o efektivitě v případě 

tohoto nového nástroje hovořit příliš nedá. Kromě toho může utvrdit její přívržence v roli 

mučedníků.  

S ohledem na živost debaty je jisté, že s sebou časem přinese mnoho zajímavých příspěvků 

především v souvislosti s aplikací nového institutu vyloučení ze státního financování. 

 

5.3.3.Srovnání české a německé debaty o postihování politických stran v širší 

souvislosti s konceptem obranyschopné demokracie  

 

Při srovnání české a německé debaty si nelze nevšimnout hned několika zásadních rozdílů. 

Zatímco v českém prostředí se o problematice (ne)smyslu rozpouštění politických stran 

nevede nijak vášnivá debata, ve Spolkové republice Německo je právě tato otázka tou 

základní a nejčastěji skloňovanou. Případ NPD je používán pouze jako ilustrace, případně 

jako jeden argument v celé řadě dalších.  

                                                           
239 KLUTH, Winfried. Die erzwungene Verfassungsänderung: Das NPD-Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts vom 17. Januar 2017 und die Reaktion des verfassungsändernden Gesetzgebers. 

Zeitschrift für Parlamentsfragen. roč. 2017, č. 3, s. 689 
240 MORLOK, Martin. Kein Geld für verfassungsfeindliche Parteien?. Zeitschrift für Rechtspolitik. roč. 2017, 

č. 3, s. 66-69. 
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Co se týče tématu obranyschopné demokracie, ve Spolkové republice Německo lze vidět 

vývoj od období po druhé světové válce, kdy se její nástroje, jako je např. zákaz politické 

strany, aktivně používaly a s ohledem na výmarskou zkušenost nebyly zdaleka tolik 

zpochybňovány. Moderní debata má za daný jeden velice zásadní předpoklad, totiž 

že Spolková republika Německo je etablovanou demokracií, která již takové zásahy 

do základních práv ro svou vlastní ochranu nepotřebuje. V tom spatřuji další rozdíl, 

oproti českému pohledu. Vzhledem k tomu, že většina reálně vedené debaty se vedla 

v souvislosti s rozhodováním ve věci Dělnické strany, tedy přibližně 20 let po sametové 

revoluci, o etablovanosti české demokracie se dá hovořit s daleko menší sebejistotou.  

V debatě je právě s ohledem na délku trvání německé demokracie ve srovnání s tou českou 

nač navazovat a co je nejdůležitější, autoři tak velice často činí. V drtivé většině příspěvků 

nalezneme zvláštní kapitolu věnovanou pouze debatě a jejímu vývoji241, shrnutí různých 

úhlů pohledu různých autorů242, nikoliv jen prostou analýzu nějakého tématu.  

Pokud by se něčím mohla česká odborná veřejnost inspirovat, je to právě toto. Ačkoliv 

nechci podceňovat důležitost kvalitní analýzy, právě dialog by mohl pomoci přinést 

inspiraci a nová řešení. 

 

  

                                                           
241 HENKEL, Michael, LEMBCKE, Oliver. “Die Dilemmata Des Parteiverbotes. Probleme Der Wehrhaften 

Demokratie Im Umgang Mit Dem Rechtsextremismus.” Zeitschrift Für Parlamentsfragen, roč. 2001, č. 3, s. 

572–587. Dostupné z:  www.jstor.org/stable/24232329. 
242 HENKEL, Michael, LEMBCKE, Oliver. “Wie Sinnvoll Ist Ein Verbot Der NPD? Zum Zusammenhang 

Von Streitbarer Demokratie Und Politischer Kultur.” Kritische Justiz, roč. 2001, č. 1, s. 14–28. Dostupné z:  

www.jstor.org/stable/24240059. 

http://www.jstor.org/stable/24232329
http://www.jstor.org/stable/24240059
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6. Srovnání české a německé právní úpravy postihu politických stran a 

úvahy de lege ferenda 

 

V této části bych se ráda pokusila o srovnání právní úpravy postihování politických stran 

v České republice a ve Spolkové republice Německo. Výše napsané řádky podle mého 

názoru dokazují, že obě úpravy jsou sice značně odlišné, nicméně některé společné body 

nalézt přeci jen lze. 

První bod, kterému bych se ráda věnovala, je odlišná terminologie. Zatímco část týkající 

se Spolkové republiky Německo nese název „Zákaz politické strany“, část zaměřená 

na českou právní úpravu „Pozastavení činnosti a rozpouštění politických stran“. 

Z toho plyne nutnost pro tuto komparaci zvolit označení širší, jež je schopné zahrnout 

všechny tyto sankce vůči politickým stranám v obou státech, z toho důvodu zde volím 

označení „postih“. 

Terminologie však není nejednotná bezdůvodně. Zatímco zákaz a rozpuštění směřují 

k témuž, to znamená k ukončení existence politické strany, pozastavení činnosti je možné 

výhradně v České republice a představuje určitý mezistupeň, varování pro politickou 

stranu, aby své jednání změnila. To je důležité pro požadavek proporcionality a mnohdy 

odpověď na otázku, zda se téhož cíle nedá přeci jen dosáhnout nějakým jiným méně 

invazivním způsobem. I Spolkový ústavní soud v rozsudku NPD II vybídl zákonodárce, 

aby pro splnění požadavku proporcionality přijal nějakou možnost zvolit jiný méně 

invazivní způsob, jako například pozastavení státního financování.243 

 

6.1. Srovnání předpokladů postihů politické strany a vliv judikatury ESLP 

 

Na první pohled očividný rozdíl je, že zatímco německá právní úprava obsahuje podmínky 

zákazu politické strany přímo na ústavní úrovni v Základním zákoně, ta česká 

v čl. 20 odst. 3 Listiny základních práv a svobod odkazuje do „obyčejného“ zákona. Nutno 

dodat, že Spolková republika Německo je v západní Evropě jediná, která má tento nástroj 

                                                           
243 2 BvB 1/13 (606) 
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obranyschopné demokracie zakotvený přímo v ústavě.244 Toto řešení s sebou přináší rozdíl 

v možnostech úpravu zákazu politické strany změnit, nicméně pro jeho fungování není 

podstatný. 

Ačkoliv jsou česká a německá právní úprava značně odlišné, výsledek je ale vlastně 

obdobný. Pokud totiž politická strana (ne)projde určitým testem, bude sankcionována. 

Rozdílný pohled spočívá v tom, že zatímco německá úprava definuje, kdy je politická 

strana protiústavní a s protiústavností poté spojuje jako sankci rozpuštění politické strany, 

český právní řád se na věc dívá opačně. Politickou stranu je možné rozpustit, pokud její 

chování naplní předepsané podmínky. 

Pokud sledujeme vývoj judikatury Spolkového ústavního soudu a judikaturu českého 

Nejvyššího správního soudu, nelze si nevšimnout, že i přes rozdílná právní východiska, 

argumentují mnohdy překvapivě podobně. V tom lze spatřovat vliv judikatury Evropského 

soudu pro lidská práva, která je pro signatářské státy závazná. Protože právo se sdružovat 

v politických stranách nemá v Evropské úmluvě o lidských právech samostatné ustanovení, 

roli centrální normy judikatury týkající se politických stran zastává čl. 11 EÚLP ve spojení 

s čl. 17 EÚLP. 245 

David Kosař algoritmus fungování čl. 11 EÚLP rozděluje do pěti otázek, totiž: 

1) Spadá projednávaný případ pod rozsah namítaného článku EÚLP?  

2) Šlo o „zásah“ do lidských práv stěžovatele?  

3) Byl tento zásah „v souladu se zákonem“?  

4) Sleduje tento zásah alespoň jeden z legitimních cílů? 

5) Je tento zásah „nezbytný v demokratické společnosti“?246 

Především pátá otázka je potom tou klíčovou, nad kterou se nyní pozastavím. Podle ESLP 

je pro nezbytnost nutné, aby zásah do sdružovacího práva odpovídal „naléhavé společenské 

                                                           
244 ROZTOČIL, Aleš, EIDOVÁ, Lina, VÍTKOVÁ, Jana. Komparace právní úpravy postihování 

nedemokratických politických stran ve vybraných zemích. Jurisprudence, roč. 2009, č. 7, s. 50. 
245KOSAŘ, David. Judikatura ESLP v oblasti rozpouštění politických stran. Jurisprudence, Jurisprudence, 

roč. 2009, č. 7., s. 29. 
246 KOSAŘ, David. Judikatura ESLP v oblasti rozpouštění politických stran. Jurisprudence, Jurisprudence, 

roč. 2009, č. 7., s. 30. 
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potřebě" a byl „přiměřený sledovaným legitimním cílům“.247 Onu naléhavou společenskou 

potřebu pak v judikátu Refah Partisi dále rozdělil na tři další dílčí požadavky, a to existence 

dostatečných důkazů o tom, že riziko ohrožení demokracie je dostatečně bezprostřední, 

dále zda lze jednání a projevy představitelů, které jsou zohledňovány v rámci posuzování 

věci, přičítat dotčené politické straně a za třetí zda jednání a projevy přičitatelné politické 

straně tvoří celek podávající jasný obraz o společenském modelu, o který tato strana usiluje, 

a zda je tento společenský model v rozporu s pojetím „demokratické společnosti“.248 

Vzhledem k tomu, jak formuloval podmínky nutné k rozpuštění politické strany Nejvyšší 

správní soud v rozsudku Dělnická strana I, i s ohledem na častou argumentaci judikaturou 

ESLP, a právě judikátem Refah Partisi, je jasné, že podobnost požadavků přičitatelnosti, 

proporcionality, či bezprostřednosti hrozby byla inspirována právě touto judikaturou 

a do velké míry z ní vychází. I vzhledem k dataci rozsudků ESLP (Refah Partisi proti 

Turecku z roku 2003) měl Nejvyšší správní soud „výhodu“, že svůj test nemusel stavět na 

zelené louce a mohl se inspirovat bohatou judikaturou a právě „leading casem v oblasti 

politických stran“ Refah Partisi .249 

Německý spolkový ústavní soud datuje své dva případy skutečného rozpuštění politických 

stran do 50. let 20. století, kdy se o nějaké judikatuře Evropského soudu pro lidská práva 

ještě nedalo vůbec mluvit, především proto, že neexistoval. Řízení ve věci NPD II tedy 

probíhalo přibližně 60 let poté a bylo tedy zřejmé, že Spolkový ústavní soud bude muset 

judikaturu Štrasburského soudu zohlednit.  

Ve svém rozhodnutí NPD II tedy Spolkový ústavní soud judikaturu ESLP také hojně 

cituje250, ba co víc věnuje se jí hned po výkladu předpokladů, jež jsou zakotveny 

v Základním zákoně. Je tedy zjevné, že při rozhodování si Spolkový ústavní soud byl 

vědom nutnosti se s jeho judikaturou vyrovnat také v rozsudku.  

  

                                                           
247 KOSAŘ, David. Judikatura ESLP v oblasti rozpouštění politických stran. Jurisprudence, Jurisprudence, 

roč. 2009, č. 7., s. 32. 
248 Refah Partisi proti Turecku,bod 104, překlad KOSAŘ, David. Judikatura ESLP v oblasti rozpouštění 

politických stran. Jurisprudence, Jurisprudence, roč. 2009, č. 7., s. 33 
249 KOSAŘ, David. Judikatura ESLP v oblasti rozpouštění politických stran. Jurisprudence, Jurisprudence, 

roč. 2009, č. 7., s. 40 
250 Především v bodech 609-626 rozsudku 2 BvB 1/13, ale i na dalších místech judikátu. 
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6.2. Srovnání procesněprávních aspektů postihování politických stran a důsledků 

jejich postihování 

 

Zatímco hmotněprávní předpoklady vedoucí k možnosti politickou stranu zakázat, je 

možné výkladem přibližovat k judikatuře Evropského soudu pro lidská práva, procesně 

právní aspekty (s výjimkou mezinárodního opravného prostředku právě u tohoto soudu), 

stejně jako eventuální sankce jsou výhradně národní záležitostí. 

Na první pohled patrný primární rozdíl je příslušný soud. Zatímco ve Spolkové republice 

Německo rozhoduje o protiústavnosti pouze Spolkový ústavní soud, česká právní úprava 

angažuje soudy hned dva, totiž Nejvyšší správní soud a Ústavní soud. To, že si Nejvyšší 

správní soud je vědom reálné možnosti revize svého rozhodnutí, má bezpochyby vliv 

na jeho rozhodování, například právě argumentací judikaturou Ústavního soudu a 

Evropského soudu pro lidská práva.251 Podobný efekt lze spatřovat také u Spolkového 

ústavního soudu, byť samozřejmě v menší míře. Mám však za to, že podobně kreativní 

rozhodnutí, jakým NPD II bezesporu je, by v českém prostředí s vědomím možné revize 

Ústavním soudem Nejvyšší správní soud spíše nevydal. 

Z procesních otázek bych ráda zmínila aplikaci rozdílných principů řízení. 

Protože se na rozhodování Nejvyššího správního soudu aplikuje Soudní řád správní, je 

třeba na rozhodování o rozpuštění politické strany hledět jako na řízení v rámci správního 

soudnictví. Nejvyšší správní soud není na rozdíl od Spolkového ústavního soudu 

ochráncem ústavnosti, a proto není postihování politických stran konstruováno výhradně 

jen jako nástroj obranyschopné demokracie, ale jako nástroj umožňující zrušit právnické 

osoby, které již reálně nefungují. Takových rozhodnutí vydal Nejvyšší správní soud 

desítky252 a je to důsledek konstrukce politické strany jako druhu právnické osoby.  

Co se týče subjektů. jež jsou aktivně legitimované podat návrh, nalezneme v obou státech 

jednu shodu, a totiž vládu jako vrcholný orgán moci výkonné. Ovšem zatímco v českém 

                                                           
251 FILIP, Jan. Návrh na rozpuštění Dělnické strany před Nejvyšším správním soudem. Jurisprudence, roč. 

2009, č. 7., s. 15 
252 FILIP, Jan. Návrh na rozpuštění Dělnické strany před Nejvyšším správním soudem. Jurisprudence, roč. 

2009, č. 7., s. 15 
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prostředí je jako důsledek prvorepublikové tradice253 aktivně legitimovanou k návrhu 

výhradně moc výkonná, ve Spolkové republice Německo jsou do zákazu politických stran 

zaangažovány všechny moci – moc zákonodárná i výkonná jako navrhovatelé a moc soudní 

jako rozhodující orgán. 

Jak jsem již rozebírala v části týkající se výhradně české úpravy, v § 15 odst. 2 zákona o 

pol. stranách je zakotvena určitá ochranná lhůta, kdy politickou stranu postihnout nelze. 

Nesmíme však zapomínat na širší uplatnitelnost postihu politických stran v České republice 

oproti Spolkové republice Německo. Ačkoliv se může zdát, že v tomto je možné spatřovat 

jeden z dalších velkých rozdílů v právních úpravách, není tomu tak. Zákon o pol. stranách 

totiž stanoví jednu výjimku, a totiž pokud je činnost politické strany v rozporu s § 4 tohoto 

zákona, který obsahuje právě ony nejzávažnější provinění, jejichž strpění nepřichází 

v úvahu. 

Co se týče důsledků úspěchu navrhovatele navrhujícího postih politické strany, opět je 

možné najít jak společné, tak rozdílné znaky. Jak jsem již shrnula v kapitole 3.3., německá 

právní úprava umožňuje hlavní dva postihy, a to rozpuštění strany či její samostatné části 

a vyloučení ze státního financování. Česká právní úprava umožňuje také dva různé postihy, 

které jsou ale na rozdíl od německé úpravy vůči sobě částečně subsidiární, je možné 

politické straně nejprve pozastavit činnost a pokud své protiprávní jednání do jednoho roku 

nezmění, je možné jí zakázat. Zákaz přichází v úvahu bez předstupně pozastavení činnosti 

tehdy, když se nejeví jako možné, že by polická strana mohla své chování změnit. 

Pro zachování přehlednosti komparace, jednotlivé německé sankce se pokusím srovnat 

s jejich eventuálním českým ekvivalentem a případně zhodnotit, zda by mohly být inspirací 

i pro českého zákonodárce. 

Rozpuštění poltické strany je oběma právním úpravám společné. Kvůli rozdílnému pojetí 

politických stran se v České republice rozhodnutím jako právnická osoba zruší a přechází 

do likvidace, zatímco v Německu jednoduše ztrácí status politické strany. Důsledek je ale 

podobný – není pak již subjektem, který by se mohl účastnit voleb a ztrácí ústavní garance 

poskytované politickým stranám. Dalším společným jmenovatelem je fakultativní možnost 

soudů nařídit konfiskaci majetku rozpouštěné strany.  

                                                           
253 FILIP, Jan. Návrh na rozpuštění Dělnické strany před Nejvyšším správním soudem. Jurisprudence, roč. 

2009, č. 7., s. 18 
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Ve Spolkové republice Německo se však přidávají další druhy sankcí, jež český právní řád 

nezná. Zakázaná politická strana ztrácí mandáty, což může být obzvlášť problematické 

ve Spolkovém sněmu, jehož členové mají volný mandát.254 Další sankcí, kterou s sebou 

zákaz politické strany ve Spolkové republice Německo nese, je zákaz zakládání 

nástupnických organizací. Ani tuto sankci český právní řád nezná, z toho důvodu 

po rozpuštění Dělnické strany její členská základna přesunula do Dělnické strany sociální 

spravedlnosti.255 Je otázkou, zda tyto sankce mají představovat inspiraci pro českého 

zákonodárce. Podle autorky této práce je ztráta mandátů v rozporu s principem volného 

mandátu a není tedy žádoucí o něčem podobném uvažovat. Zákaz nástupnických organizací 

je oproti tomu sice logickým, ale jen velice těžko vymahatelnou sankcí. Dokázat, že je jiná 

politická strana přímým nástupcem rozpuštěné politické strany, by představovalo velký 

problém a je na místě zvážit, zda stojí za publicitu, jež by se této nástupnické organizaci 

dostala.  

  

                                                           
254 Čl. 38 odst. 1 věta 2 Základního zákona 
255 HÁKA, Antonín. Dělnická strana sociální spravedlnosti: postoj k systému. Political Sciences / Politické 

Vedy [online]. roč. 2016, č. 1, s. 224-225 [cit. 2018-07-15]. 
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Závěr 

 

Jak dokazují předchozí řádky, postihování politických stran je vždy spojeno s otázkou, 

kam až může demokracie ke ve své obraně zajít, aby nepopřela sebe samu. Zákaz politické 

strany ve Spolkové republice Německo prošel v průběhu desetiletí platnosti Základního 

zákona značnou proměnou od rázné odpovědi na hrůzy nacismu, přes funkční instrument 

posilování mladé demokracie, až po spící institut vyvolávající víc pochybností než nadšení. 

Historie pozastavování činnosti a rozpuštění politických stran v České republice je 

o poznání kratší, přináší však ve své novodobé historii něco, co Spolková republika 

Německo nezažila již přes půl století – skutečné rozpuštění protiústavní politické strany. 

Co však mají obě demokratické republiky společné, je fakt, že pro parlamentní demokracii 

jsou politické strany nepostradatelné. Jejich prostřednictvím vykonává lid jako suverén vliv 

na tvorbu politické vůle a legitimizuje její rozhodnutí. Pokud ale určitou politickou stranu 

zakážeme, vezmeme jejím voličům možnost se podílet na tvorbě vůle suveréna a tím je 

omezíme na základních politických právech. Kromě toho, spolu se zákazem politické 

strany její stoupenci nezmizí. Všechna tato kritéria soudy při každém řízení o postihu 

politické strany váží a odpovědi na ni se liší podle situace ve společnosti, charakteru 

konkrétní strany i historické zkušenosti.  

V této práci jsem se snažila představit, jakým způsobem je postihování politických stran 

v České republice a ve Spolkové republice Německo vystaven, a pokusila jsem se přiblížit 

i náhled na něj orgánem, v jehož rukou tento nástroj leží, totiž příslušného soudu. Zvláštní 

pozornost pak věnuji debatě odborné veřejnosti – právě ona má totiž moc přesvědčit 

zákonodárce i soudy, která z hodnot, zda ochrana demokracie, či sdružovací právo, má 

pro tentokrát převážit. 

Zdá se, že odpověď na to, zda ve Spolkové republice Německo zákaz politické strany ještě 

stojí za zásah do základních stavebních kamenů demokracie, zodpověděl v létě 2017 

zákonodárce, když přišel s možností omezit nepřátelským stranám přístup k veřejným 

financím. Je otázkou budoucnosti a řízení, která nás jistě čekají, zda se tato cesta bude 

využívat častěji než její přísnější alternativa.  

V České republice pro zatím debaty o (ne)legitimitě rozpuštění politických stran poněkud 

utichly. Vzhledem k tomu, že je debata české odborné veřejnosti však obvykle spojena 
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s nějakým konkrétním případem, dá se očekávat její znovuobnovení v souvislosti 

s podáním dalšího návrhu ať už na pozastavení činnosti či na rozpuštění některé 

antidemokratické politické strany. Touto prací, reflektující mimo jiné nejnovější vývoj 

ve Spolkové republice Německo, jsem se pokusila klidné vody současné debaty trochu 

rozvířit a doufám, že nejnovější judikatura Spolkového ústavního soudu, nezůstane českou 

odbornou veřejností v budoucích debatách opomenuta. 
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Název diplomové práce, abstrakt a klíčová slova v českém jazyce 

 

Rozpouštění politických stran jako nástroj obranyschopné demokracie: 

srovnání české a německé debaty 

Abstrakt 

Předložená diplomová práce pojednává o postihování antidemokratických politických stran 

v České republice a ve Spolkové republice Německo a o debatě odborné veřejnosti v reakci 

na judikaturu Nejvyššího správního soudu, resp. Spolkového ústavního soudu. Jedná 

se o komparativní diplomovou práci, každá otázka je tedy nejprve představena z českého, 

resp. německého pohledu a následuje komparativní kapitola shrnující hlavní spojitosti 

a rozdíly a pokouší se o hodnocení a úvahy de lege ferenda.  

Diplomová práce je rozdělena do šesti částí, jejichž cílem je zmapovat různé aspekty 

problematiky rozpouštění politických stran. Nejprve se zaměřuje na právní úpravu 

politických stran v České republice a ve Spolkové republice Německo s cílem shrnout 

teoretická východiska pro lepší porozumění otázky rozpouštění politických stran. 

Následuje exkurz do problematiky konceptu obranyschopné demokracie spolu s analýzou 

jejich projevů v ústavním právu České republiky a Spolkové republiky Německo. Dále je 

představena právní úprava obou států od hmotněprávních po procesní otázky rozpouštění 

a okrajově též dalších druhů postihů politických stran a jejich výsledné srovnání. Následuje 

studie rozhodnutí ve věci Dělnické strany a rozhodnutí ve věci pravicově extremistické 

straně NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands), a to především s důrazem 

na nejnovější rozsudek, který vyšel teprve 17. 1. 2017 a není tedy českou právní vědou 

v odborné debatě prozatím reflektován. Dále byla zkoumána judikatura Evropského soudu 

pro lidská práva a její vliv na rozhodovací praxi jak českého Nejvyššího správního soudu, 

tak německého Spolkového ústavního soudu. 

Byla provedena rozsáhlá analýza českých i německých odborných článků zaměřených 

na téma rozpouštění politických stran s cílem nalézt v odborné debatě hlavní myšlenkové 

proudy a zjistit, zda jsou v české a německé debatě nějaké velké rozdíly v pohledu na tento 

kontroverzní nástroj obranyschopné demokracie na národní úrovni. 

Klíčová slova: rozpouštění politických stran; obranyschopná demokracie; extremismus  
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Název diplomové práce, abstrakt a klíčová slova v anglickém jazyce 

 

Dissolution of political parties as a tool for defending democracy: 

a comparison of the Czech and German debates 

Abstract 

This master thesis focusses on the issues of sanctioning antidemocratic political parties 

in the Czech Republic and in the Federal Republic of Germany, as well as the discussion 

of the expert public in reaction to practice of the Supreme Administrative Court or Federal 

Constitutional Court. It is a comparative paper; therefore all issues are analysed 

from the Czech as well as the German point of view and the comparative chapter 

summarizing main coherences and differences always follows. 

The thesis is divided into six parts, which aim to map the matters related to banning political 

parties. Firstly, the theses is focused on the regulation of political parties in the Czech 

Republic and in the in the Federal Republic of Germany to provide theoretical backgrounds 

for better understanding of the topic. Consequently, both the introduction into problematic 

of the concept of defending democracy and the analysis of its demonstration 

in the constitutional law of the Czech Republic and of the Federal Republic of Germany 

follow. Moreover, substantive law aspects as well as procedural law aspects of dissolution 

of political parties are introduced ending up with comparison of both.  The thesis contains 

also detailed insight into Czech case regarding Dělnická strana and in German case the 

NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands). This was performed with emphasis 

on new decision of the Federal Constitutional Court published on 17. 1. 2017, which was 

not reflected by the Czech jurisprudence yet. Furthermore, the practice of the European 

Court of Human Rights and its influence on the practice of both Czech Supreme 

Administrative Court and German Federal Constitutional Court was thoroughly examined. 

An extensive literature review regarding the topic of dissolution the political parties 

in Czech and German papers was performed in order to provide a comprehensive insight 

into the expert discussion. The aim was to find out whether the are significant difference 

about this controversial instrument on the national level. 

Keywords: dissolution of political parties; defending democracy; extremism 


