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Úvod 

Ačkoliv Česká republika není ve své Ústavě, v Listině základních práv a svobod ani v 

jiném ústavním zákoně výslovně označena za sociální stát1, úprava hospodářských, sociálních 

a kulturních práv v Listině „je příznačná pro sociální stát“.2 

Názory na to, jaké parametry sociálního systému by byly optimální, jsou velmi různé. 

Postoj k míře přerozdělování příjmů je jedním z hlavních ukazatelů, podle kterých lze 

jednotlivé politické strany přiřadit k politickým směrům.3 „Názory a postoje lidí v tomto 

směru nejsou a zřejmě ani nemohou být ani shodné, ani stabilní. (…) Rozdílné kvalitativní 

vlastnosti lidí a jejich diferencované postavení ve společnosti v zásadě vylučuje jednotu 

názorů a chování ve vztahu k sociální politice vůbec a k sociální politice státu obzvláště.“4 

Jak uvádí Gerloch, „Právní principy mohou mít a nezřídka mají kontradiktorní 

charakter. (…) Protože právní principy jsou úzce spjaty s určitými pro právo významnými 

hodnotami (…), které nutně z povahy věci nejsou vždy v plném rozsahu slučitelné (…)“.5 

Jednou z otázek prolínajících se celou prací tedy bude, jak silná má být role sociální 

politiky státu a jakou měrou má být při jejím uskutečňování zastoupena zásada solidarity. 

Otázku, zda vůbec má stát vrchnostensky zasahovat do majetkových poměrů subjektů ve 

jménu sociálního zabezpečení svých občanů, považuji za vyřešenou, neboť tato role státu je 

v dnešní době již většinově přijímána. 

Důvodem, proč společnost hledá rovnováhu mezi zásadou solidarity a ekvivalence 

(zásluhovosti)6 nebo proč hledá vhodnou míru a způsob přerozdělování statků, je v tom 

nejširším smyslu „protiklad mezi omezeností hospodářských zdrojů na straně jedné a 

                                                      
1 Jako např. Spolková republika Německo v čl. 20 odst. 1 Základního zákona. 
2 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 1. úplné vyd. Praha: Leges, 2011, s. 619. Student 

(Leges). ISBN 978-80-87212-90-5. 
3 Jak o sociální politice uvádí TOMEŠ, Igor. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Vyd. 1. Praha: 

Portál, 2010, s. 41. ISBN 978-80-7367-680-3.: „Může plnit také instrumentální role a sloužit jako nástroj 
k dosažení jiných skupinových zájmů a cílů, např. vítězství v politickém klání o moc.“ 

4 KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 6. přepracované a aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 
2015, s. 43. ISBN 978-80-7478-921-2. 

5 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, s. r. o., 2017, s. 35. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-652-1. 

6 Krebs považuje zásluhovost za jeden z dílčích projevů zásady ekvivalence, která je nadřazeným 
pojmem. KREBS, Vojtěch. Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech. 1. vydání. Praha: Výzkumný ústav 
práce a sociálních věcí, 2009, s. 12. ISBN 978-807416-044-0. 
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neomezeností lidských potřeb na straně druhé“ 7. Za „základní ekonomický problém“, který 

řeší společnost jako celek, stejně jako každý ekonomický subjekt ve vztahu ke svým 

potřebám a zdrojům, je považována otázka, „jakým způsobem by měla společnost využít 

svých vzácných ekonomických zdrojů tak, aby dosáhla nejvyššího uspokojení svých potřeb“8. 

Naproti tomu k zásadě sociální spravedlnosti Krebs uvádí, že „neexistuje nějaká 

obecně akceptovaná definice či představa toho, co je a co není sociálně spravedlivé“9. K tomu 

však tamtéž dodává, že „Lidé se ve své většině více méně shodují v tom, že je třeba jednat a 

chovat se spravedlivě, a to i ve smyslu sociálním, i když obsah tohoto termínu je neurčitý“.10 

Tato představa pak klade značné nároky na zákonodárce a na orgány aplikující právo 

v tom smyslu, že je požadováno, aby podoba právního řádu a jeho uplatňování vyhovovaly 

těmto nekonkrétním představám co možná největšího počtu osob. Cílem takové snahy může 

být snížení sociálního napětí, získání voličů a jistě také skutečný zájem o prosazení hodnot 

spravedlnosti. 

Zastoupení zásady solidarity v systému sociálního zabezpečení ovlivňuje život 

každého člena společnosti. Toto paušální tvrzení si dovoluji vyslovit, protože vznik sociálních 

situací nelze často předvídat, stejně jako nelze s absolutní jistotou předvídat budoucí vývoj 

příjmových a majetkových poměrů osob. Proto i osoba, která do sociálních systémů převážně 

přispívá, čerpá pouze minimálně nebo vůbec, je dobře majetkově zajištěna a tyto systémy 

zdánlivě nepotřebuje, má z jejich existence prospěch, neboť v případě nepříznivých životních 

okolností může očekávat jejich pomoc. 

V tomto úvodu si kladu za cíl zdůraznit význam a dopady zkoumaného odvětví, tedy 

práva sociálního zabezpečení. Vzhledem k počtu účastníků i objemu prostředků toto nejlépe 

demonstruji na problematice zabezpečení ve stáří. Dle statistických údajů např. v roce 2015 

pobíralo starobní důchod v České republice téměř 2,4 milionu osob a výdaje na dávky 

                                                      
7 URBAN, Jan. Teorie národního hospodářství. 3., dopl. a rozš. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2011, s. 11. ISBN 978-80-7357-579-3. 
8 Tamtéž, str. 13. 
9 KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 6. přepracované a aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2015, s. 28. ISBN 978-80-7478-921-2. 
10 Tamtéž 



3 
 

starobního důchodu v témže roce přesahovaly 314 miliard Kč11. To vyniká v porovnání 

s příjmy státního rozpočtu, které v roce 2015 činily 1234 miliard Kč12. Výdaje na starobní 

důchody tedy v roce 2015 spotřebovaly přibližně jednu čtvrtinu příjmů státního rozpočtu. 

Důchodový systém je rovněž typickým příkladem výše popsaných názorových či 

ideologických rozporů, a to jak na laické, tak na odborné úrovni. S ohledem na demografický 

vývoj české populace13 je klíčová otázka reformy důchodového systému. Jednou z překážek 

její úspěšné realizace může být to, že žádoucí účinky takového náročného kroku pocítíme až 

s velkým zpožděním, které násobně přesáhne délku jednoho volebního období. Navíc, pokud 

nebude její podoba výsledkem politického konsenzu, bude v následujícím volebním období 

ohroženo trvání zavedených změn. 

O udržitelnosti důchodového systému v jeho současné podobě se vede neuzavřená 

diskuze, přičemž konečnou odpověď na tuto otázku se dozvíme až v budoucnu. Obecnou 

potřebnost reforem hájí Tomeš: „Reformní proces je proto v podstatě kontinuální, 

nepřetržitý. Je to permanentní proces k vyrovnávání bilance mezi vstupy a výstupy soustav, 

tj. neustálé vyrovnávání míry solidarity. Sledujeme-li dějiny sociální ochrany v evropských 

zemích za posledních 200 let, zjistíme, že každý rok probíhají drobné změny a jednou asi za  

8–15 let dojde k rozsáhlejším změnám soustav a nástrojů. Tyto změny jsou aktuální zejména 

v době, kdy se soustava nebo soustavy dostanou do krize“.14 Hlasem volajícím po reformách 

je např. Klimeš, který v knize Jak probudit Česko popisuje možnou koncepci daňové, sociální 

a zdravotní reformy. Tvrdí, že ekonomické uspořádání státu, pro nějž si zavedl vlastní pojem 

„Pax Bohemica“, je navzdory zdánlivě příznivým ekonomickým ukazatelům v úpadku, a 

představuje vlastní návrhy koncepčních změn. 15  Naproti tomu Vláda ČR v létě 2017 

                                                      
11 Statistická ročenka České republiky 2016. Praha: Český statistický úřad, 2016, s. 704-705. ISBN 978-

80-250-2726-4. 
12 Tamtéž, str. 227. 
13 Souhlasím s Koldinskou, když říká, že „Skutečnost, že populace stárnou, tedy není třeba vnímat 

negativně, ba naopak stárnutí populace je pozitivním jevem společenského vývoje.“: KOLDINSKÁ, Kristina. 
Sociální právo. Vyd. 2. V Praze: C.H. Beck, 2013, s. 114, xvi, 191 s. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-
7400-474-2. 

14 TOMEŠ, Igor. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, s. 374. ISBN 
978-80-7367-680-3. 

15 KLIMEŠ, David. Jak probudit Česko. První. Brno: BizBooks, 2017, s. 59. ISBN 978-80-265-0645-4. 
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představila studii, která dokládá, že „český penzijní systém funguje relativně dobře a není 

potřeba ho radikálně reformovat“.16 

Diplomová práce je rozdělena na obecnou a zvláštní část, přičemž v obecné části se 

pokusím shrnout vymezení zásady solidarity a dalších s ní souvisejících zásad, jak je popisuje 

literatura. Dále zmíním několik filozofických děl z historie i současnosti, která téma solidarity 

rozebírají. Nejvíce pozornosti věnuji českým myslitelům. 

Ve zvláštní části shrnu dosavadní vývoj judikatury Ústavního soudu České republiky, 

jak vykládá zejména pojem zásada sociální solidarity a poté související pojmy, kterými jsou 

zásada zdrženlivosti, zákaz libovůle zákonodárce a zásada legitimního očekávání. Výklad 

těchto pojmů má přímý vliv na výsledek jednotlivých řízení před Ústavním soudem. 

V souvislosti s těmito pojmy budu zkoumat, zda je výklad Ústavního soudu konzistentní, a 

tedy předvídatelný. 

Jsem si vědom toho, že podoba sociální politiky moderního demokratického státu 

není čistě vnitrostátní otázkou, nýbrž že vyplývá ze závazků plynoucích z mezinárodních 

smluv a ze členství v Evropské unii. S ohledem na zadané téma práce však budu až na několik 

výjimek nahlížet na problematiku z vnitrostátního pohledu. 

  

                                                      
16 Penzijní reformy od Chile po středovýchodní Evropu. Vlada.cz [online]. 2017 [cit. 2017-09-19]. 

Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/penzijni-reformy-od-chile-po-
stredovychodni-evropu-158519/ 
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1 Obecná část 

O zásadě solidarity uvažujeme jako o odvětvovém principu práva sociálního 

zabezpečení.17 Právní principy jsou „vůdčí zásady, na kterých stojí právní systém vcelku, jakož 

i jednotlivá právní odvětví“.18 Dle Gerlocha se principy oproti normám vyznačují vyšší mírou 

abstraktnosti. Přímo z nich nevyplývají práva a povinnosti adresátů. Mají vliv na tvorbu, 

interpretaci a aplikaci práva, slouží při řešení sporných případů. Musí se jimi řídit soudy, 

správní orgány a další subjekty.19 Uplatňování ústavních zásad při tvorbě, interpretaci a 

aplikaci práva a v dalším právním životě popisuje Gerloch jako „prozařování ústavních 

principů celým právním řádem“.20 Jak bylo řečeno v úvodu práce, Česká republika sice není 

v ústavním pořádku výslovně označena za sociální stát, ale tuto charakteristiku jí implicitně 

přisuzujeme.21 Je-li zásada solidarity jednou ze zásad charakterizujících sociální stát, platí, že 

je do jisté míry i ústavním principem ve smyslu vymezeném výše. 

1.1 Vymezení základních zásad 

1.1.1 Zásada solidarity 

„Solidarita je síla umožňující lidským společenstvím přežít (…). Patří k základním 

hodnotám evropské civilizace.“22 Dle Bourgeoise je solidarita jedním ze základních stavebních 

kamenů společenské smlouvy.23 

Z mnoha definic, z nichž každá akcentuje různé aspekty tohoto mnohovýznamového 

pojmu, vedle sebe položím takové, které v souhrnu vytvoří co možná nejúplnější obraz jeho 

chápání. 

                                                      
17  GREGOROVÁ, Zdeňka. Zásada sociální solidarity jako jedna ze základních zásad sociálního 

zabezpečení. In: KALENSKÁ, Marie, ed. a Miroslav BĚLINA, ed. Pocta Petru Trösterovi k 70. narozeninám. Praha: 
ASPI–Wolters Kluwer, 2009, 128–134, s. 128. ISBN 978-80-7357-418-5. 

18 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, s. r. o., 2017, s. 34. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-652-1. 

19 Tamtéž, str. 34–35 
20 Tamtéž, str. 35 
21 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 1. úplné vyd. Praha: Leges, 2011, s. 619. Student 

(Leges). ISBN 978-80-87212-90-5. 
22 TOMEŠ, Igor. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-

80-7367-680-3. 
23 Masarykův slovník naučný. Praha: Československý Kompas, 1932, s. 800. 
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Sociologický slovník popisuje solidaritu jako pocit sounáležitosti příslušníků sociální 

skupiny či pocit sounáležitosti jedinců, kteří čelí silnému vnějšímu tlaku. Také popisuje 

solidaritu jako „přirozený zákon vzájemnosti, podle kterého se ‚ego‘ vůči ‚alter‘ má vždy 

chovat tak, jak by chtělo, aby se v podobné situaci zacházelo s ním“24. To nápadně připomíná 

biblické „Jak chcete, aby lidé činili vám, i vy stejně čiňte jim“.25 Jedním z druhů solidarity je 

sociální solidarita, kterou popisuje Krebs takto: „Solidarita je výrazem toho, že člověk je 

sociální (tj. společenská) bytost. Solidarita je výrazem lidského porozumění a pospolitosti, 

vzájemné soudržnosti a také odpovědnosti. Je výrazem toho, že na světě nejsme sami pro 

sebe, ale současně i pro druhé“.26 Její cíle vystihuje jako: „hodnoty, které mohou pomoci 

zajistit důstojné životní podmínky všem občanům, přispět k prevenci sociálního napětí a 

konfliktů a podpořit sociální soudržnost společnosti“.27 S touto charakteristikou jsem schopen 

souhlasit, protože kombinuje jak humanitární a nezištné aspekty, tak aspekty ryze praktické, 

mezi něž se řadí zejména prevence sociálního napětí. 

V často citovaném slovníkovém heslu solidarita v Masarykově slovníku naučném28 se 

mimo jiného zmiňuje, že solidarita by měla vyvěrat z dluhu vůči předchozím generacím, 

neboť naše životní úroveň není pouze naší zásluhou. Tím může být myšleno např. to, že 

vyspělá podoba průmyslové výroby není pouze zásluhou současné generace, ale také 

vyústěním hmotného a duševního dědictví po generacích předchozích. Považuji za vhodné 

tento aspekt uvést, jelikož představuje dobrý argument ve prospěch zásady solidarity 

v sociálním právu a ve společnosti obecně. 

Tomeš shrnuje cíle solidarity, jak byly vytyčeny v literatuře, takto: 

„- společenský rozvoj (Engliš, 1916); 

- boj proti společenským zlům jako je nemoc, negramotnost, zahálka, nouze a 

zanedbanost (Beveridge, 1942); 

                                                      
24 JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001, s. 233. ISBN 80-717-8535-0. 
25 Bible, Lukášovo evangelium 6,31, ekumenický překlad. 
26 KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 6. přepracované a aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2015, s. 32. ISBN 978-80-7478-921-2. 
27 Tamtéž 
28 Masarykův slovník naučný. Praha: Československý Kompas, 1932, s. 800. 
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- úsilí zachovat důstojnost člověka a jeho práva žít svobodně a participovat na 

sociálních procesech (Charta základních práv EU, 2000); 

- úsilí za sociální začlenění (social inclusion) a proti vyloučenosti (social exclusion) 

občanů tím, že se jim zachová dostupnost zdrojů a zdravotních, vzdělávacích i sociálních 

služeb jako podmínek důstojného společenského bytí člověka (Amsterdamská smlouva EU a 

následná nařízení EU)“.29 

Míra solidarity je otázkou ekonomických možností společnosti a otázkou 

celospolečenského konsenzu (resp. konsenzu politické většiny). Jak již bylo řečeno, není 

pochyb o tom, že Česká republika je sociální stát, neustále však dochází ke hledání vhodné 

míry uplatnění této zásady. Jak uvádí Čabanová, spravedlnost a solidarita „nejsou v politické 

praxi hodnotově neutrální a že [sic] jejich role je závislá na ideologii“.30 

Solidarita nemusí být bezpodmínečně pozitivní. Dle Krebse může být solidarita „jak 

žádoucí, pozitivní, aktivující a podporující prosperitu, i sociální harmonii, tak i nežádoucí, 

demotivační a podporující parazitizmus a sociální erozi se zpomalujícími důsledky pro 

ekonomický vývoj. Sociální politika musí umět ve svých opatřeních tyto efekty rozpoznávat a 

činit mezi nimi vědomou volbu, která by směřovala k podpoře solidarity žádoucí“.31 

Dělení solidarity 

Krebs popisuje různé druhy solidarity. Oproti nedobrovolné solidaritě (státní 

redistribuci) staví dobrovolnou solidaritu, která má vyšší morální hodnotu. Nezvyšuje tlak na 

míru redistribuce, je akcentována zejména liberálně smýšlejícími kruhy, někteří ji dokonce 

považují za jedinou přijatelnou. „Problémem ale je, že v současné době nelze jen s její pomocí 

fungování sociálního systému zajistit.“32 

                                                      
29 TOMEŠ, Igor. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, s. 30–31. 

ISBN 978-80-7367-680-3. Zkrácené citace odkazují na následující díla: Engliš, K.: Sociální politika. Praha, Topič, 
1916; Beveridge, W.: Pillars of Security. London, George Allen and Unwin Ltd. 1943. 

30 ČABANOVÁ, Bohumila. Reflexe sociální spravedlnosti a solidarity v české sociální politice. In: 
KOLDINSKÁ, Kristina, ed. Pocta Igoru Tomešovi. Praha: Vysoká škola aplikovaného práva, 2006, 45–57, s. 45. 
ISBN 80-86775-10-0. 

31 KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 6. přepracované a aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 
2015, s. 33. ISBN 978-80-7478-921-2. 

32 Tamtéž 



8 
 

Dále solidaritu dělí z vertikálního hlediska na mezinárodní (uplatňující se zejm. skrze 

mezinárodní organizace jako WHO, ILO ad.), celostátní, místní, solidaritu v rámci skupin, 

církví, charit, rodin či jednotlivců (a na dalších úrovních). Z hlediska horizontálního jmenuje 

tyto druhy: solidaritu mezigenerační, solidaritu zdravých s nemocnými, solidaritu 

zaměstnaných s nezaměstnanými, bezdětných s rodinami s dětmi ad.33 

Podobné pojmy 

Pro úplnost doplním některé pojmy, jejichž významové odlišnosti od pojmu solidarita 

považuji za potřebné vyjasnit. Jedná se o pojmy altruismus, filantropie a solidarita 

v občanském právu. 

Altruismus je označení pro vnitřní lidskou motivaci34. Dle sociologického slovníku je 

altruismus „Forma myšlení, cítění a jednání vedená nezištností a láskou k bližnímu (…)“.35 

Tento pojem zavedl Auguste Comte. Jeho opakem je egoismus.36 

Filantropie je lidská činnost spočívající v „nezištné pomoci jinému člověku“.37 Na rozdíl 

od altruismu se jedná výhradně o vnější jednání. Ačkoliv slovo filantropie je starší, do 

moderní řeči se dostalo rovněž díky Augustu Comtemu.38 

Solidarita v občanském právu znamená, že na straně dlužníka či věřitele vystupuje 

více subjektů, které jsou vůči druhé straně zavázány, respektive oprávněny společně a 

nerozdílně. V zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku je definována zejména v § 187239. 

Na první pohled zde nemusí být patrná souvislost se sociální solidaritou. Spatřuji však 

podobnost v tom, že solidarita mezi několika dlužníky může být významově podobná 

solidaritě všech členů společnosti, tedy velké skupiny osob s jednotlivcem v nouzi. Tak jako 

                                                      
33 Tamtéž, str. 32–33 
34 TOMEŠ, Igor. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, s. 60. ISBN 

978-80-7367-680-3. 
35 JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001, s. 20. ISBN 80-717-8535-0. 
36 Tamtéž 
37 TOMEŠ, Igor. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, s. 60. ISBN 

978-80-7367-680-3. 
38 Tamtéž 
39 „Je-li několik dlužníků zavázáno plnit společně a nerozdílně, jsou povinni plnit jeden za všechny a 

všichni za jednoho. Věřitel může požadovat celé plnění nebo jeho libovolnou část na všech spoludlužnících, jen 
na některých, nebo na kterémkoli ze spoludlužníků.” § 1872 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
b.r. 
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solidární dlužník nese negativní následky nouze druhého solidárního dlužníka, tak se všichni 

členové společnosti podílejí na zmírnění tíživé situace jiného člověka tím, že se podílejí na 

poskytnutí sociální služby či dávky. Stjernø zasadil právě popsaný významový posun pojmu 

solidarita do Francie konce 18. století, kdy revolucionáři občas namísto „bratrství“ používali 

slovo „solidarita“.40 To podrobněji rozebírá Tomeš, „Bratrství je tedy v moderní době starším 

synonymem pro solidaritu, jímž se označovala určitá kvalita vztahů uvitř určité skupiny lidí se 

stejnými zájmy a činnostmi a v očekávání reciprocity.“41 Je potřeba také odlišit, že bratrství 

se na rozdíl od solidarity omezuje na vztahy v rámci konkrétní sociální třídy: „V průběhu 

Francouzské revoluce v heslu Volnost, rovnost, bratrství se termínem bratrství vyjadřovala 

širší solidarita, tedy držet pohromadě v rámci určité společenské třídy občanů (revolucionářů) 

jiné než šlechta“.42 

1.1.2 Zásada ekvivalence 

„Ekvivalence znamená rovnocennost, něco, co má stejnou platnost nebo hodnotu. 

Předpokládá, že rozdělování důchodů, statků, služeb, podmínek atd. jedincům bude 

rovnocenné (odpovídající) jejich vlastnímu výkonu a pracovní zásluze.“ 43  Prvky zásady 

ekvivalence se v sociálním systému ČR nejčastěji uplatňují v pojistných systémech, kdy výše 

pojistného odpovídá pojistnému riziku. Jistá míra ekvivalence je rovněž podmínkou 

dlouhodobé udržitelnosti pojistného systému.44 Uplatňuje se ale např. i tím, že podpora 

v nezaměstnanosti je podmíněna úsilím o hledání práce.45  

Krebs spatřuje ve zvýšení zastoupení principu ekvivalence řadu výhod: „Souhrnně 

tedy lze od většího důrazu na princip ekvivalence v sociálním systému očekávat úsporu 

veřejných financí a kromě toho i to, co není z hlediska dlouhodobého vůbec zanedbatelná 

                                                      
40 STJERNø, Steinar. The idea of solidarity in Europe. European journal of social law. 2011, 1(3), 156–

176, s. 156. 
41 TOMEŠ, Igor. Povinná sociální solidarita. První. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 

2018, s. 26. ISBN 978-80-246-3835-5. 
42 Tamtéž 
43 KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 6. přepracované a aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2015, s. 35. ISBN 978-80-7478-921-2. 
44 Dále rozlišuje Krebs odlišný přístup sociálních pojištění oproti pojištěním komerčním, která při 

stanovování pojistného zohledňují požadavky klienta a jeho pojistné riziko, které je vypočítáváno z kombinace 
velkého množství faktorů. Problém je to, že komerční pojištění nejsou dostupná pro nižší příjmové skupiny. 
In: KREBS, Vojtěch. Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech. 1. vydání. Praha: Výzkumný ústav práce a 
sociálních věcí, 2009, s. 15. ISBN 978-807416-044-0. 

45 KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 6. přepracované a aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 
2015, s. 36. ISBN 978-80-7478-921-2. 
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záležitost – totiž určitý impulz pro změnu sociálního chování občanů“.46  Sám si však 

uvědomuje úskalí, která je potřeba zohlednit: „Netřeba zdůrazňovat, že široké uplatňování 

ekvivalence v sociální politice je vstřícné k těm ‚soběstačným‘ (k nadaným, kvalifikovaným, 

pracovitým apod.), v podstatě k vysokopříjmovým skupinám a je jimi také ochotně přijímáno. 

Pokud jde o ty ‚nesoběstačné‘, kteří nedokážou vyhovět požadavkům ekvivalence a svými 

příjmy zabezpečit vlastní existenci – a dodejme, že nemusí jít nutně o lenochy a lidi 

programově parazitující a setrvávající v substandartních životních podmínkách – pak ti jsou 

podle tohoto principu odkázáni více méně na dobročinnost, a tedy na spontánní solidaritu“.47 

Koutník spojuje princip ekvivalence s přirozeností „každého tvora činit si nárok na to, 

o co se sám svým úsilím zasloužil, ať už dle svého subjektivního hodnocení či na základě 

objektivních skutečností“.48  Současně také připouští, že i v dnešní době může být ve 

společnosti při rozdělování vzácných statků uplatňováno „právo silnějšího“.49 

1.1.3 Zásada spravedlnosti a zásada sociální spravedlnosti 

Spravedlnost je vysokou hodnotou v mezilidských vztazích, etice, náboženství a 

současně je základem právního řádu a státu jako takového, kde působí jako jeden ze zdrojů 

legitimity moci. Jejím protikladem je křivda či bezpráví. 

Spravedlnost ve státě je předpokladem pro to, aby bylo možné hledat a uskutečňovat 

sociální spravedlnost. „Sociální spravedlnost lze vymezit pravidly, podle nichž jsou ve 

společnosti rozdělovány příjmy a bohatství a také životní příležitosti a předpoklady (např. 

vzdělávat se, uplatnit se na trhu práce atd.) mezi jednotlivé občany, případně sociální 

skupiny.“50 

Celospolečenské pojetí spravedlnosti prodělalo velký obrat s koncem socialismu 

v Československu, kdy model „sociální spravedlnosti s dominantní rolí rovnostářského 

principu“ 51 byl postupně nahrazen současným modelem, „v němž je záměrně posilován 

zásluhový princip. Riziko ohrožení značné části populace chudobou a nutnost postarat se o ty, 

                                                      
46 KREBS, Vojtěch. Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech. 1. vydání. Praha: Výzkumný ústav 

práce a sociálních věcí, 2009, s. 16. ISBN 978-807416-044-0. 
47 Tamtéž, str. 36 
48  KOUTNÍK, Michal. Princip solidarity kontra princip zásluhovosti v českém právu sociálního 

zabezpečení. Praha, 2015, s. 22. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce Kristina Koldinská. 
49 Tamtéž 
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kteří se o sebe sami postarat nemohou, však současně zdůrazňuje i princip potřebnosti. 

Takovýto model sociální spravedlnosti (typický pro vyspělé země s tržní ekonomikou) bývá 

označován jako model ‚pevného dna a otevřeného stropu‘ “.52 

Není třeba složitě dokládat fakt, že tento historický milník znamenal zásadní změnu 

životního stylu veškeré české populace. V roce 1996 k této změně již citovaný Večeřa napsal: 

„U některých vrstev společnosti se pak nutně projevuje určitá nostalgie po sociálních 

jistotách. Mýtus starostlivého státu ‚reálného socialismu‘, který poskytoval dávky a výhody 

podle zdůrazňované rovnosti potřeb (53 pozn. autora), byl a zůstává pro mnohé symbolem 

sociálních jistot a v podstatě se kryje i s jejich představou sociální spravedlnosti. (…) Mnozí 

mají obavu, že o něco mohou přijít, že jiní by mohli být úspěšnější, a to by bylo 

‚nespravedlivé‘.“54, 55 

Nyní budu věnovat více prostoru autorům, jejichž odkaz ve výkladu o chápání 

spravedlnosti či sociální spravedlnosti nelze pominout. 

Před závorku ještě vytkněme Aristotelovo dílo, které je jedním ze základních kamenů 

dnešního chápání spravedlnosti. V Etice Nikomachově, jejíž pátá kniha je souvislým 

filozofickým rozborem spravedlnosti a práva, říká Aristoteles, že „spravedlnost jest ctností 

nejpřednější“.56 Pro dnešní dobu považuji za inspirativní to, že Aristoteles klade rovnítko 

mezi spravedlnost a dodržování zákonů. Chápu to tak, že měl v zákony velikou důvěru a úctu. 

                                                                                                                                                                      
50 KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 6. přepracované a aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2015, s. 28. ISBN 978-80-7478-921-2. 
51 Tamtéž, str. 30 
52 Tamtéž, str. 30 
53Tento mýtus však popírá Krebs, když svůj popis rovnostářství typického pro období socialismu 

doplňuje poznámkou pod čarou tohoto znění: „Model de facto však spočíval na značných nerovnostech (různá 
privilegia, odměny, výhody za loajalitu k režimu, tresty a postihy pro skupiny obyvatel v opozici).“ In: KREBS, 
Vojtěch. Sociální politika. 6. přepracované a aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 30. ISBN 978-
80-7478-921-2. 

54 VEČEŘA, Miloš. Sociální stát. Vyd. 2. upr. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996, s. 104–105. 
Učebnice pro obor sociální práce. ISBN 80-858-5016-8. 

55 Vnímání představy o tom, zda nerovnosti v příjmech jsou, či nejsou spravedlivé, a vývoj tohoto 
vnímání v čase podrobně zkoumala v devadesátých letech Blanka Řeháková. Na tomto místě však na její práce 
pouze odkazuji, protože se zaměřuje na sociologické aspekty, které nejsou předmětem této diplomové práce. 
ŘEHÁKOVÁ, Blanka. Příjmy a spravedlnost. Sociologický časopis / Czech Sociological Review. 1997, 33(1), 69–86. 
ISSN 0038-0288.; ŘEHÁKOVÁ, Blanka. Vnímané a spravedlivé nerovnosti: vývoj v devadesátých letech a další 
souvislosti. Vydání první. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1999. ISBN 80-85950-74-X. 

56 ARISTOTELÉS. Etika Nikomachova. Praha: Jan Laichter, 1937, s. 101. 
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Dělení spravedlnosti dle Josefa Macka57 

Jak bylo rozebráno v úvodu, na potřebě sociální spravedlnosti panuje široká shoda, 

ale na tom, jak má sociální spravedlnost vypadat, už nikoliv. V českém prostředí tato 

diametrálně rozdílná chápání spravedlnosti teoreticky rozčlenil na tři pojetí prof. JUDr. Josef 

Macek (1887–1972) ve své knize Základy sociální politiky. Jeho členění je stále hojně 

citováno a troufám si říci, že dodnes nebylo překonáno členěním přesnějším či 

přesvědčivějším. Kadlčková uvádí, že „Mackovu knihu Základy sociální politiky, vydanou 

v roce 1925, je možné bez jakýchkoli ostychů považovat za první biografii zabývající se 

sociální politikou v tehdejším nově zrozeném státě“.58 

Josef Macek, představitel České školy sociální politiky (které bude věnována jedna 

z následujících podkapitol), vyjádřil tři pojetí spravedlnosti: 

„a) každému stejně; 

b) každému podle jeho potřeb; 

c) každému podle jeho zásluh“.59 

Macek se vyrovnává s tím, že aplikace každé z těchto zásad izolovaně v jejich čisté 

podobě bude působit řadu praktických potíží, jak budou popsány dále. Sám přesně říká, že 

„Nerozumným a bezcitným použitím pouze jedné z nich se snad může napáchat nejméně tolik 

zla, co dobra.“60 Popisuje jejich rozpor, což shrnuje tvrzením, že „důvody pro jedno pojetí 

jsou námitkami proti druhým dvěma“.61 Syntézou Mackových úvah je starší myšlenka, kterou 

uvedl v širší známost Jeremy Bentham. Macek ji nazývá zásadou života a shrnuje ji jako: 

„největší štěstí největšího počtu“.62 

                                                      
57Vypracováno na základě MACEK, Josef. Základy sociální politiky. První. Praha: Ústřední dělnické 

knihkupectví a nakladatelství, 1925, s. 266-278. 
58 KADLČKOVÁ, Klára. Česká škola sociální politiky a její představitelé. Praha, 2013, s. 23. Diplomová 

práce. Univerzita Karlova. Vedoucí práce JUDr. Jan Kotous. 
59 MACEK, Josef. Základy sociální politiky. První. Praha: Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, 

1925, s. 266. 
60 Tamtéž, str. 277 
61 Tamtéž, str. 276 
62 Tamtéž, str. 277 
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První zásadu každému stejně ilustruje Macek na biblickém podobenství o dělnících na 

vinici. V podobenství dal vinař stejnou mzdu všem dělníkům, ať již pracovali celý den, nebo 

k němu přišli pracovat až odpoledne. Macek vysvětluje, že se nejednalo o „stejnou mzdu za 

různou pracovní dobu téže práce“63, nýbrž o institut podpory v nezaměstnanosti, který 

v době vzniku evangelií předbíhal svou dobu. Dále však Macek konstatuje, že takováto 

dobrodiní by vedla ke krachu podnikatele a že povinnost péče o nezaměstnané patří státu. 

Uznává potřebu péče o chudé, nicméně k převaze principu každému stejně se nepřiklání, 

když říká, že „poměry lidí nejsou stejné, není ani spravedlnost v šablonovité stejnosti. 

Spravedlnost není v egalitářské rovnosti, nýbrž v poměrnosti, proporcionálnosti“.64 

Když hodnotí proveditelnost druhé zásady každému podle jeho potřeb, naráží na 

absenci autority, která by stanovovala „které potřeby u koho by se měly uznávat, a kdo by je 

měl uznáním schvalovat, a za druhé, zdali rozdělením práce podle sil by se vyrobilo tolik a 

těch statků, jež by dostačovaly k úkoji všech uznaných potřeb“.65 Ačkoliv si je vědom 

neproveditelnosti této zásady, naráží na limity teoretických úvah o principech trhu. Přestože 

totiž ekonomická teorie říká, že za statek je nejvíce ochoten zaplatit ten, kdo jej nejvíce 

potřebuje, praxe je podle Macka taková, že ti nejvíce potřební mohou za své potřeby 

nejméně nabídnout. 

Macek byl kritický i ke třetí zásadě každému podle jeho zásluh, když říkal, že 

uplatňování této zásady vyžaduje „uskutečniti svobodu k získání zásluh. Že tato svoboda dnes 

dána není, dokazuje hromadný zjev nezaměstnanosti, podzaměstnanosti a sociální tlak na 

chudé, aby vstoupili do povolání, v nichž si nemohou získat takových zásluh, jakých by byli 

schopni získat, kdyby měli výhodu bohatých“.66 

Teorie spravedlnosti Johna Rawlse67 

Prof. John Rawls (1921–2002) byl liberální politický filozof. Většinu svého 

akademického života včetně období, kdy tvořil své nejvýznamnější dílo Teorie spravedlnosti 

                                                      
63 Tamtéž, str. 278 
64 Tamtéž, str. 269 
65 Tamtéž, str. 270 
66 Tamtéž, str. 275 
67 Vypracováno na základě RAWLS, John. Teorie spravedlnosti. První. Praha: Victoria Publishing, 1995, 

s. 19-24. ISBN 80-856-0589-9. 
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(v orig. A Theory of Justice, poprvé vyšlo roku 1971), působil na Harvardově univerzitě. 

V recenzi díla Pelikánová uvádí, že: „představuje shrnutí autorových myšlenek, které 

publikoval v letech 1958–1968. (…) předkládá čtenáři rozsáhlou, komplexní a konzistentní 

prezentaci vlastní teorie spravedlnosti, kterou staví jako protipól teoriím spravedlnosti 

utilitaristickým. Autor tak podle vlastních slov polemizuje s Humem, Smithem, Benthamem, 

Millem a Sidgwickem“.68 Z jeho liberálních postojů vychází dle Pelikánové mj. to, že svoboda 

je pro něj vysokou hodnotou. 

Rawls se zabývá pojmem společenská spravedlnost, tedy nikoli spravedlnost 

v nejširším pojetí. nýbrž „způsob, jakým významnější společenské instituce rozdělují základní 

práva a povinnosti a určují rozdělení prospěchu plynoucího ze společenské kooperace“.69 

Svou koncepci nazývá autor spravedlnost jako slušnost a v předmluvě k českému 

vydání k ní uvádí, že je „filosofickou koncepcí konstituční demokracie“ 70. Rawls konstatuje, že 

ve společnosti jsou instituce, jejichž nastavení ovlivňuje společenskou situaci osob 

v závislosti na vlastnostech a okolnostech daných již při narození (můžeme si představit 

vrozené tělesné a duševní vlastnosti, rodinné zázemí apod.). Pro svou myšlenku vytváří 

Rawls hypotetickou situaci, kdy „principy spravedlnosti pro základní strukturu společnosti 

jsou objektem původní dohody“.71 Tyto principy lze chápat jako nastavení společenských 

mechanizmů, které mohou být pro některé výhodnější a pro některé méně výhodné. 

Podstatou Rawlsovy teorie je mechanizmus přijímání takové dohody, kdy se k vytváření 

společenských pravidel setkají lidé, kteří ještě neznají své budoucí místo ve společnosti. 

Neznají své šance na nalezení té které společenské role, nevědí, jaký bude jejich zdravotní 

stav, inteligence či zázemí jejich rodičů, až vstoupí na svou životní dráhu. Důležitými atributy 

těchto fiktivních osob je to, že jsou svobodní a rozumní a že jim záleží na prosazování svých 

vlastních zájmů. Vytvoří se tak předpoklad pro „nestrannost“ těch, kteří rozhodují. Za daných 

                                                      
68 PELIKÁNOVÁ, Martina. Spravedlnost bez soukromého vlastnictví?. PES - Politická a ekonomická 

sociologie [online]. b.r. [cit. 2017-12-27]. Dostupné z: http://pes.fsv.cuni.cz/recenze_pelikanova_teorsprav.htm 
69 RAWLS, John. Teorie spravedlnosti. První. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 19. ISBN 80-856-0589-

9. 
70 Předmluva k českému vydání Teorie spravedlnosti vznikala s více než dvacetiletým odstupem od 

první publikace. Toto delší období autor reflektuje a říká: „jsem stále přesvědčen o správnosti jejího základního 
zaměření a hájím její hlavní koncepce“. In: RAWLS, John. Teorie spravedlnosti. První. Praha: Victoria Publishing, 
1995, s. 7. ISBN 80-856-0589-9. 

71 Tamtéž, str. 21 
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podmínek je v zájmu těchto delegátů vytvořit co nejspravedlivější podmínky. Dle Rawlse 

„základní dohody, k nimž se v této situaci dospělo, jsou slušné“.72 

1.1.4 Zásada subsidiarity 

Pro úplnost výkladu si zaslouží zmínku, byť stručnější, i zásada subsidiarity. 

Tato zásada může být chápána jako průsečík předchozích zásad solidarity a 

ekvivalence, které stojí ve vzájemném protikladu, takže větší zastoupení jedné znamená 

menší zastoupení druhé. 

Podle Krebse „Princip subsidiarity je v moderních společnostech chápán jako princip 

spojující osobní odpovědnost se solidaritou“. Pro další vysvětlení uvádí tamtéž, že: „Žádoucí a 

mravné tedy je, aby každý nejprve pomohl sám sobě“.73 Až teprve, když si nedovede pomoci 

jedinec sám, přicházejí na řadu různé okruhy osob od těch jedinci bližších (rodina) po 

vzdálenější (charity, obce). Stát je žádán o pomoc až na posledním místě. Krebs také uvádí, 

že jedním z úkolů společnosti je napomáhat rozvoji takových schopností jedince, které mají 

potenciál navýšit jeho soběstačnost. Pod tím si lze představit zdraví, vzdělání, kvalifikaci, 

zázemí ad. Zvyšování důrazu na zásadu subsidiarity spojuje Krebs s krizí tzv. silného 

sociálního státu a formou uplatňování sociální solidarity v něm. Uvědomuje si však, že takový 

přístup má své odpůrce zejména mezi zastánci silného sociálního státu, kteří varují před 

možnými vážnými sociálními důsledky.74 

Ve svém odlišném stanovisku k nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 2/08 zdůrazňuje Eliška 

Wagnerová podobně jako Krebs, že právo na zabezpečování vlastních potřeb skrze příjmy 

dosahované vlastními silami má mít „zásadní přednost před pomocí ze strany státu…“75. Ta 

však musí zůstat osobám v tíživé situaci zachována. 

                                                      
72 Tamtéž, str. 22 
73 KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 6. přepracované a aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2015, s. 37. ISBN 978-80-7478-921-2. 
74 Tamtéž, str. 38. 
75 Pl. ÚS 2/08. Ze dne 23. 4. 2008. 
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Problematiky se dotýká také Večeřa, když v textu z roku 1996 popisuje dopady změn 

z období ekonomické transformace na společnost.76 Vysvětluje, že ekonomická transformace 

měla jednak za následek celkové (byť dočasné) snížení životní úrovně, a k tomu také snížení 

jistot (bydlení, práce, příjmů), na které byli lidé zvyklí.77 Domnívám se proto, že v době, kdy 

Večeřa psal knihu Sociální stát, společnost ještě nebyla připravena na větší uplatnění zásady 

subsidiarity a větší převzetí odpovědnosti každým jednotlivcem. Tato připravenost však 

může vzrůstat s plynutím doby a s tím, jak narůstá počet dospělých osob, které socialismus 

nezažily anebo v něm neprožily převážnou část svého života. 

1.2 Pojetí solidarity v dějinách, ve filozofii a v literatuře 

S tím, co je to solidarita a jaký je její smysl, se vyrovnávala celá řada autorů 

filozofických a politických textů, z nichž některými se budu zabývat v této části. Než na ně 

přijde řada, zaslouží si zmínku alespoň na okraj několik uměleckých autorů a jejich díla, ve 

kterých jsou ztvárněny sociální nerovnosti, nespravedlnost, ale také hrdinství a obětavost 

v různých místech a dobách. Jako příklady poslouží Hugovi Bídníci, Foglarovy Rychlé šípy, 

Dickensův Oliver Twist, Steinbeckovy Hrozny hněvu či De Sicovi Zloději kol. 

1.2.1 Česká škola sociální politiky 

Současná podoba odvětví sociálního práva, stejně jako převládající společenské 

postoje k této oblasti, jsou utvářeny dlouholetým historickým vývojem. Proto se chci věnovat 

historickému dědictví sociální politiky na našem území. 

Česká škola sociální politiky 78  byl směr, který navázal na rakouskou 

národohospodářskou školu 79 , 80 , 81  a jehož osobnosti působily ještě před vznikem 

                                                      
76 VEČEŘA, Miloš. Sociální stát. Vyd. 2. upr. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996, s. 104. Učebnice 

pro obor sociální práce. ISBN 80-858-5016-8. 
77 V této souvislosti cituje maďarského autora Zsuzsa Ferge, který psal o stejném jevu v tomto období 

v Maďarsku. 
78 Či „Česká sociální škola“, jak se používá např. v TOMEŠ, Igor. Sociální politika. Vyd. 2. Praha: 

Socioklub, 2001. ISBN 80-864-8400-9. 
79 KOTOUS, Jan, Gabriela MUNKOVÁ a Pavel PEŘINA. Úvod do sociální politiky. 3. upr. a dopl. vyd. 

Praha: Vodnář, 2003, s. 31. Prameny a nové proudy právní vědy. ISBN 80-858-8950-1. 
80 KOTOUS, Jan. K počátkům sociální politiky v Čechách. In: Pocta Petru Trösterovi k 70. narozeninám. 

Praha: Aspi, 2009, 222–232, s. 228. ISBN 978-80-7357-418-5. 
81 Dle Bažantové byla uváděna také jako rakouská subjektivně-psychologická škola, neboť od jiných 

směrů se lišila zohledňováním subjektivního vnímání jevů jednotlivcem, např. zkoumáním mezního užitku. 
BAŽANTOVÁ, Ilona. Národohospodář Albín Bráf a jeho vztah k německé historické škole a k rakouské škole. In: 
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samostatného Československa. Své nejplodnější období zažila Česká škola v době první 

republiky. „Stalo se neměnným pravidlem, že sociálněprávní předpisy, dříve, než se dostaly do 

parlamentu, byly v ústavu [Sociálním ústavu Československé republiky, pozn. autora] 

zpracovány a zkonzultovány se všemi zainteresovanými stranami. Republika se tak mohla 

pyšnit perfektní a jednotnou sociální legislativou.“82 83 Poúnorový vývoj České škole nepřál. 

Někteří její představitelé emigrovali do zahraničí a ti, kteří zůstali, sice vyvíjeli tvůrčí 

iniciativu, podoba sociálního zabezpečení však začala být nekompromisně formována podle 

vzorů sovětské školy. Jejich myšlenky byly uplatněny zčásti v období Pražského jara a poté 

opět až po roce 1989.84 

Po tomto přehledu se budu zabývat Českou školou podrobněji s důrazem na její 

hlavní myšlenky a na jejího „otce“ Albína Bráfa. 

Albín Bráf85 

Za zakladatele České školy sociální politiky bývá považován prof. JUDr. Albín Bráf 

(1851–1912). V důsledku společenských změn byl koncem 19. století do systému studia na 

českých vysokých školách zařazován předmět národní hospodářství. Prof. Bráf, „všeobecně 

považován za prvního velkého českého národohospodáře“ 86 , se, na rozdíl od dalších 

vyučujících tohoto oboru, věnoval v jeho rámci sociální oblasti.87 

                                                                                                                                                                      
DOLEŽALOVÁ, Antonie, ed. Albín Bráf: Politik, národohospodář a jeho doba. Praha: Národohospodářský ústav 
Josefa Hlávky, 2013, 77–82, s. 80. ISBN 978-80-86729-85-5. 

82 KOTOUS, Jan, Gabriela MUNKOVÁ a Pavel PEŘINA. Úvod do sociální politiky. 3. upr. a dopl. vyd. 
Praha: Vodnář, 2003, s. 33. Prameny a nové proudy právní vědy. ISBN 80-858-8950-1. 

83 Jedním z nejvýznamnějších příkladů je zákon č. 221/1924 Sb., o pojištění zaměstnanců pro případ 
nemoci, invalidity a stáří, o kterém bude řeč dále. 

84 KOTOUS, Jan, Gabriela MUNKOVÁ a Pavel PEŘINA. Úvod do sociální politiky. 3. upr. a dopl. vyd. 
Praha: Vodnář, 2003, s. 37. Prameny a nové proudy právní vědy. ISBN 80-858-8950-1. 

85 Podkapitola je vypracována na základě: BRÁF, Albín. Život a dílo, díl třetí. Praha: Vesmír, 1923.; 
BRÁF, Albín. Život a dílo, díl čtvrtý. Praha: Vesmír, 1923. 

86 KOTOUS, Jan. K počátkům sociální politiky v Čechách. In: Pocta Petru Trösterovi k 70. narozeninám. 
Praha: Aspi, 2009, 222–232, s. 229. ISBN 978-80-7357-418-5. 

87 Na tomto místě bych chtěl poukázat, že dodnes trvající sepětí sociální politiky s ekonomickou teorií 
stálo i u počátku toho, když se sociální zabezpečení a sociální politika začaly konstituovat jako svébytné 
politické a akademické obory. 
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Okruh zájmu profesora Bráfa byl velmi široký. Po úspěšném zakončení studia práv a 

získání doktorského titulu v roce 1874 se věnoval převážně výuce.88 Byl „prvním profesorem 

přednášejícím ekonomii v češtině na obnovené české větvi pražské univerzity“. 89  Své 

koncepce prosazoval jako politik – byl mj. i poslancem českého zemského sněmu, ministrem 

orby a zastával i další významné funkce. Neomezoval se však pouze na působení v politice, 

nýbrž zastával vysoké posty i v soukromém sektoru, např. v bankovnictví. Kromě již zmíněné 

sociální oblasti a národního hospodářství se hodně zabýval statistikou (např. ve své 

přednášce publikované pod názvem Příbytečné poměry velkých měst rakouských se zvláštním 

zřetelem ku Praze a předměstským obcím90), vzdělávacím systémem, finanční vědou a 

bankovnictvím, zemědělstvím či průmyslem. Jeho akademickou činnost charakterizovalo 

„spojení teoretické literární činnosti s praktickými potřebami doby“.91  Pro jeho díla je 

příznačná jednak mezinárodní komparatistika právní úpravy, jednak porovnání statistických 

hodnot reflektujících životní úroveň napříč Evropou i městy v českých zemích. 

Ve stati Almužna a mzda chápe podporu chudých jako projev „práva na existenci“, 

které bylo jako projev přirozenoprávní zásady jedním z hesel Velké Francouzské revoluce92 a 

které bylo takto zformulováno a široké intelektuální veřejnosti představeno v díle O duchu 

zákonů Charlese de Montesquieu.93 Jak říká Kotous, „Osvícenské teorie se záhy promítly také 

do pokusů nově organizovat chudinskou péči“.94 

„Primárním řešením sociální otázky měla být podle Bráfa vlastní iniciativa, 

zodpovědnost a mravní jednání dělníků (…), dále pak činnost spolků, dělnických koalic a 

                                                      
88 BAŽANTOVÁ, Ilona. Národohospodář Albín Bráf a jeho vztah k německé historické škole a k rakouské 

škole. In: DOLEŽALOVÁ, Antonie, ed. Albín Bráf: Politik, národohospodář a jeho doba. Praha: 
Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2013, 77–82, s. 77. ISBN 978-80-86729-85-5. 

89  DOLEŽALOVÁ, Antonie, ed. Albín Bráf: politik, národohospodář a jeho doba. Praha: 
Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2013, s. 6. Studie (Národohospodářský ústav Josefa Hlávky). ISBN 978-
80-86729-85-5. 

90 BRÁF, Albín. Život a dílo, díl čtvrtý. Praha: Vesmír, 1923. 
91 ŠTEFKO, Martin. Česká škola sociální politiky v souvislostech. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Právnická fakulta, 2015, s. 31. ISBN 978-80-87975-39-8. 
92 BRÁF, Albín. Almužna a mzda. Praha: J. Otto, 1883, s. 10. 
93 ŠTEFKO, Martin. Česká škola sociální politiky v souvislostech. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Právnická fakulta, 2015, s. 10. ISBN 978-80-87975-39-8. 
94 KOTOUS, Jan. K počátkům sociální politiky v Čechách. In: Pocta Petru Trösterovi k 70. narozeninám. 

Praha: Aspi, 2009, 222–232, s. 222. ISBN 978-80-7357-418-5. 
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komunitních sdružení (…).“95 Rozebíral, jaký je žádoucí poměr mezi osobní zodpovědností 

jedince (např. spořením) vůči míře, ve které je donucen spořit např. formou povinného 

pojištění.96 

Štefko uvádí, že „Účelem hospodaření není totiž podle Bráfa ‚jenom‘ ukojení lidských 

tělesných potřeb, nýbrž i potřeb mravních a intelektuálních, tedy dokonalý lidský rozvoj“.97 

Tomu odpovídá i již zmiňovaná přednáška o stavu pražských bytových podmínek, kde 

uvažuje o dopadu dělnického bydlení na rodinný život.98 

1.2.2 Ekonomie dobra a zla Tomáše Sedláčka 

Základní postulát nejenom Bráfův, ale celé České školy „korigovat ekonomická 

hlediska etickými (morálními) kritérii“99 spatřuji podobně i v tezích PhDr. Tomáše Sedláčka, 

Ph.D. (*1977), kterého představuji zde. 

Ačkoliv mezi Bráfem a Sedláčkem existuje řada dalších důležitých autorů, není cílem 

práce vyčerpávající historický rozbor, ale spíše nabídnout určitou ochutnávku napříč vývojem 

v našem kulturním prostředí. 

Sedláček ve své knize Ekonomie dobra a zla hodnotí z nekonvenčního, ale o to více 

podnětného úhlu pohledu různé filozofické směry a historické epochy napříč dějinami. 

Přináší neučebnicový, zato velmi lidský pohled na ekonomické chování a uvažování v různých 

společnostech. 

Když rekapituluje některé dosavadní definice ekonomického pojmu užitek, začíná 

definicí „užitek je užitek, který jedinec získává spotřebou statku nebo služby“.100 Vyrovnává se 

                                                      
95 ŠTEFKO, Martin. Česká škola sociální politiky v souvislostech. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Právnická fakulta, 2015, s. 44. ISBN 978-80-87975-39-8. 
96 “Bráf se odkazuje na staršího autora J.G. Hoffmanna, když chápe jednání státu jako „přirozené 

poručnictví“, které „vyniká rozvahou a silou vůle“: „ve veřejné podpoře chudinské tají se část mzdy placené 
z důvodů obecné prospěšnosti raději v této podobě, nežli ve způsobě mzdy skutečné dělníku přímo podané. 
Dělnictvo – tak se praví – nemá i v národech nejpokročilejších potřebného rozhledu, rozvahy i síly mravní, aby 
náležitě oceniti dovedlo budoucí následky svých jednání.“ In: BRÁF, Albín. Almužna a mzda. Praha: J. Otto, 1883, 
s. 19. 

97 ŠTEFKO, Martin. Česká škola sociální politiky v souvislostech. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 
Právnická fakulta, 2015, s. 8. ISBN 978-80-87975-39-8. 

98 BRÁF, Albín. Život a dílo, díl čtvrtý. Praha: Vesmír, 1923, s. 104. 
99 ŠTEFKO, Martin. Česká škola sociální politiky v souvislostech. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Právnická fakulta, 2015, s. 12. ISBN 978-80-87975-39-8. 
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se zažitým předpokladem, že „člověk neustále, ať dělá cokoli, maximalizuje svůj užitek“.101 

Porovnává tyto klasické teze s lidským chováním, když říká, že „Tímto způsobem je možné 

pokoušet se ekonomicky vysvětlit například lásku matky k dítěti a říci, že matka má užitek 

z milování dítěte. A cokoli pro dítě obětuje, protože tím maximalizuje svůj užitek – proto 

například kojí dítě, protože ho kojit chce“.102 

Na základě této úvahy Sedláček zpochybňuje předpoklad, že veškeré lidské jednání je 

motivováno vlastním užitkem, ať tento pojem chápeme v užším, nebo širším smyslu slova. 

Sedláček se vůči tomuto vymezuje, uzavírá a říká, že „model homo oeconomicus neumí 

vysvětlit veškeré lidské chování“.103 

Tato skutečnost je dle mého názoru předpokladem zcela dobrovolného solidárního 

jednání – takového, které není motivováno ani povinností, ani očekáváním budoucí 

reciprocity. Ačkoliv není takové jednání z pohledu tradičních ekonomických přístupů logické, 

zabírá velký prostor v lidských životech. 

Překvapivě podrobně popisuje Sedláček starověké kultury, když z dochovaných 

literárních památek a z náboženských systémů vyvozuje důsledky pro ekonomické uvažování 

daných společností. Rozebírá mezopotámské ekonomické úvahy v Eposu o Gilgamešovi, 

prochází vývoj antické filozofie a zabývá se židovskou a poté raně křesťanskou kulturou. 

U židovské kultury a u Starého zákona se krátce zastavím, neboť z historických 

sociálních systémů, které Sedláček rozebírá, se patrně jedná o systém nejkomplexnější. 

Tento soubor pravidel pamatoval na lidi vystavené různým sociálním událostem. Pro ilustraci 

cituje Sedláček některé pasáže: „Když budeš sklízet ze svého pole a zapomeneš na poli snop, 

nevrátíš se pro něj. Bude patřit bezdomovci, sirotku a vdově, aby ti Hospodin, tvůj Bůh, 

požehnal při každé práci tvých rukou“.104 Hodnotu každého jedince vyjadřuje Starý zákon 

takto: „Kdo utiskuje nuzného, tupí toho, kdo jej učinil, kdežto ctí ho ten, kdo se nad ubožákem 

                                                                                                                                                                      
100 SEDLÁČEK, Tomáš. Ekonomie dobra a zla. 1. vyd. Praha: 65. pole, 2009, s. 200. ISBN 978-80-903944-

3-8. 
101 Tamtéž, str. 200 
102 Tamtéž, str. 201 
103 Tamtéž, str. 201 
104 Bible, Deuteronomium 24,19. In: SEDLÁČEK, Tomáš. Ekonomie dobra a zla. 1. vyd. Praha: 65. pole, 

2009, s. 66. ISBN 978-80-903944-3-8. 
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slitovává“.105 Dále popisuje Sedláček další instituty (Milostivé léto, desátky, almužny, řád 

švagrovství) a popisuje vztah Starého zákona k práci.106 V kontextu dalších částí knihy se 

domnívám, že právě celospolečenský postoj k práci má zásadní dopad na vyspělost a 

blahobyt té které společnosti. 

1.2.3 Historický pohled Igora Tomeše 

Historickému vývoji a filozofickému pojetí solidarity se věnuje prof. JUDr. Igor Tomeš, 

CSc. (1931–2018) v knize Povinná sociální solidarita. V prologu ke své knize cituje Rortyho, 

který tradiční filozofické vyjádření solidarity pojmenoval jako „lidskost“ či „lidství“ a naopak 

její absenci jako „nelidskost“.107 

Solidaritu popisuje u nejstarších lidských společenství a u kmenů, které byly zcela 

nezasaženy civilizací. O současné době naopak říká, že „globalizace přináší ekonomické 

výhody pro zdatné a zbídačuje slabé. (…) Proto souhlasíme s Durkheimem, že naše doba 

potřebuje organizovat sociální solidaritu stejně (ne-li více) jako doby před námi“.108 

Za nesmírně podnětné považuji jeho shrnutí toho, jak je solidarita vnímána různými 

odvětvími, kdy tento pojem vykládá v kontextu ekonomie, politologie, sociologie či práva.109 

1.2.4 Jeden příklad z Nového zákona 

Nový zákon a křesťanská víra jsou jedním z kořenů evropské civilizace. Vepsaly do 

naší kultury a způsobu uvažování hodnoty, kterými se lišíme od jiných civilizací. Jednou z nich 

je bezesporu právě solidarita, protože bible na různých místech vyzývá k ohledu na slabší či 

potřebné (viz. např. předchozí úsek o knize Tomáše Sedláčka). Následující oddíl rozebírá 

pasáž, kdy apoštol Pavel považuje za nutné usměrnit nadšenou snahu věřících, aby jim jejich 

dobrá vůle nezpůsobila existenční problémy. 

                                                      
105 Bible, Přísloví 14,31. in: SEDLÁČEK, Tomáš. Ekonomie dobra a zla. 1. vyd. Praha: 65. pole, 2009, s. 

67. ISBN 978-80-903944-3-8. 
106 SEDLÁČEK, Tomáš. Ekonomie dobra a zla. 1. vyd. Praha: 65. pole, 2009, s. 64–69. ISBN 978-80-

903944-3-8. 
107 RORTY, Robert. Contingency, Irony and solidarity. Press syndicate of the University of Cambridge, 

1989. In: TOMEŠ, Igor. Povinná sociální solidarita. První. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 
2018, s. 21. ISBN 978-80-246-3835-5. 

108 Tamtéž, str. 23. 
109 Tamtéž, str. 24–25.    
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Novozákonní pospolitosti čerstvě uvěřivších žily ve znamení nadšení a očekávání, že 

záhy přijde Mesiáš. „Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, 

prodávali je, a peníze, které utržili, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo 

každému, jak potřeboval.“110 S postupem času nevyhnutelně docházelo k tomu, že tyto 

komunity, které vznikaly v prvním století v různých obměnách v celém Středomoří, čelily 

obdobím nedostatku. Navzájem si vypomáhaly sbírkami, které pořádali a doručovali 

apoštolové nebo jejich pomocníci. I v této komunitě, plné nadšení a vzájemnosti, bylo 

potřeba, aby apoštol Pavel dal pokyny k tomu, jakou měrou je dobré být solidární a jaké jsou 

vhodné limity pro solidaritu, což vyjádřil takto: „Každý ať dá podle toho, co má (…). Nejde o 

to, aby se jiným ulehčilo a vy byli přetíženi, nýbrž abyste na tom byli stejně (…)“.111,112 

  

                                                      
110 Bible, Skutky apoštolské 4,34, ekumenický překlad. 
111 Bible, 2. Korintským 8, 12–13, ekumenický překlad. 
112 Za úvahu stojí srovnání s Mackovým prvním pojetím spravedlnosti „každému stejně“. Ačkoliv jsou 

oba koncepty na první pohled podobné, zde hrozilo, že ti „bohatší“ dají z vlastní vůle více, tedy nedošlo by 
k naplnění konceptu „každému stejně“, nýbrž dárci by upřednostnili příjemce. 
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2 Zvláštní část 

2.1  Úvod do zvláštní části, judikatura Ústavního soudu v literatuře 

Argumentace formulovaná v judikátech Ústavního soudu má dominantní úlohu ve 

výkladu každého pojmu či institutu. Proto budu ve zvláštní části této práce rozebírat 

převážně nálezy Ústavního soudu a jejich části relevantní pro zkoumané téma. Při tom budu 

také vycházet z odborné literatury komentující jednotlivé nálezy. 

Než začnu rozebírat jednotlivé právní otázky, vyjasním nejdříve pojetí této části. 

Je zapotřebí uvést, že téma diplomové práce – zásada solidarity – se v praxi prolíná 

s dalšími pojmy, jako sociální práva (subj.), zdrženlivost, legitimní očekávání, rovnost ad. 

Jelikož se jedná o nutný kontext, bez něhož by izolované sledování zásady solidarity 

postrádalo smysl, budu se vedle zásady solidarity zabývat i těmito souvisejícími pojmy. 

Vycházeje z Listiny základních práv a svobod budu rozebírat zejména judikaturu vykládající 

tyto články: čl. 30 jako „hlavní ze skupiny sociálních práv“113, čl. 26 odst. 3, čl. 31, čl. 33 a dále 

články 4 odst. 4 a čl. 41 odst. 1. 

Od obecných závěrů učiněných v odborné literatuře postupně přejdu k rozboru 

konkrétních judikátů. 

Odborná literatura a některá vyjádření v judikatuře jsou k sociálněprávní judikatuře 

Ústavního soudu skeptická až kritická. Nejmírnější hlasy, jejichž zástupcem je například 

soudkyně Ivana Janů, citovaná v následujícím odstavci, říkají, že judikatura pouze není 

dostatečně rozsáhlá, aby ji bylo možno považovat za ustálenou a konzistentní. 

Podívejme se nyní na některé kritické ohlasy. Nit, vinoucí se relevantní judikaturou 

Ústavního soudu, je prozatím patrně zakončena nálezem Pl. ÚS 36/11 ze dne 20. 6. 2013, 

kterým byly zrušeny tzv. nadstandardy ve zdravotnictví. V prvním bodu svého odlišného 

stanoviska soudkyně Janů uvedla: „Největším úkolem ‚třetí generace‘ Ústavního soudu bude 

vytvoření srozumitelné, udržitelné a vnitřně nerozporné judikatury k hospodářským a 

sociálním právům podle hlavy čtvrté Listiny základních práv svobod a v této souvislosti 

                                                      
113 Listina základních práv a svobod. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, s. 626. 

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-750-6. 
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k otázce ústavní kategorie rovnosti. (…) Dosavadní nálezy jsou nejednotné jak v 

elementárních východiscích (dogmatice základních práv) a v metodách soudního přezkumu 

(použití soudních testů), tak rozkolísané v argumentačních strategiích (kvalitě a 

přesvědčivosti odůvodnění)“.114 Obzvláště kritický je pak Wintr v článku komentujícím nález 

Ústavního soudu Pl. ÚS 8/07 ve věci způsobu výpočtu výše důchodu. V závěru článku jej 

dokonce označuje za jeden z nejméně zdařilých nálezů Ústavního soudu vůbec.115 Na stav 

judikatury v oblasti sociálních práv nahlíží Vyhnánek, když říká, že „Není tak vyjádřením 

skepse jako spíše zdravého realismu, pokud vyjádřím předpoklad, že v tomto ohledu bude 

judikatura českého Ústavního soudu ještě alespoň nějakou dobu kolísat a ustálí se až po 

akumulaci určitého kritického množství relevantní judikatury“.116 

Dále proto budu hledat odpověď i na to, čím může vytvoření většího množství 

judikatury přispět ke zkvalitnění rozhodování. 

2.2  Zásada solidarity v nálezech Ústavního soudu obecně 

Právo jako zrcadlo společenských diskuzí a témat je plné konfliktů, kdy mezi více 

samostatně obhajitelnými a právem chráněnými zájmy může převážit pouze jeden. Je tomu 

tak i proto, že právo upravuje vztahy ve skutečném světě, a kdyby nerespektovalo limity 

reálného života, mělo by pro adresáty pouze malý nebo dokonce záporný užitek. Nejinak je 

tomu se sociálními právy, kde existuje zásadní protiklad mezi zásadami solidarity a 

ekvivalence. 

Jeden z příkladů takového napětí popisuje Ústavní soud, když ve svém nálezu říká, že 

„Vztah jednotlivce a celku (společnosti, jejíž je součástí) se promítá v demokratické 

společnosti v ‚napětí‘ hodnot spravedlnosti a svobody“.117 Pokud bych toto vztáhl na zásadu 

solidarity, lze říci, že její vynucování je zásahem do svobody adresátů právních norem a 

některými může být vnímáno jako zátěž. Samotná povinnost být účasten sociálního systému 

a plnit povinnosti z toho vyplývající, zejm. vytvářet přerozdělovaný soubor prostředků je 

                                                      
114 Pl. ÚS 36/11. Ze dne 20.6.2013. 
115 WINTR, Jan. Nález Ústavního soudu o důchodovém systému: Quo vadis, sociálněprávní judikaturo 

Ústavního soudu?. Jurisprudence. 2010, 19(5), 30–39, s. 38. 
116 VYHNÁNEK, Ladislav. Proporcionálně či jinak?. Časopis pro právní vědu a praxi. 2014, 22(3), 203–

221, s. 218. ISSN 1210-9126. 
117 Pl. ÚS 8/07. Ze dne 23. 3. 2010., bod č. 82. 



25 
 

omezením svobody účastníka, a to i kdyby pro něho byla ve výsledku výhodná. Toto omezení 

však přináší prospěch celku a všem účastníkům daného systému a přispívá k naplňování 

zásad spravedlnosti. 

Pro úplnost ještě cituji text komentáře k čl. 30 Listiny, který by mohl sloužit jako 

výstižný úvod následující části: „Cílem soudobého sociálního zabezpečení v nejobecnějším 

slova smyslu je regulace odpovědnosti občana za svou budoucnost (povinné pojistné 

systémy) a stanovení míry a forem sociální solidarity mezi občany…“118 

2.3  Zásada solidarity jako hledisko rozhodování Ústavního soudu  

Úvod 

A nyní se již dostáváme k jádru celé věci. V této části práce budu sledovat jednotlivé 

případy, ve kterých Ústavní soud rozebíral zásadu solidarity a klást je do souvislostí. Z toho 

důvodu nebudou nálezy řazeny vždy chronologicky. Výjimky z chronologického řazení budu 

dělat proto, aby související judikáty na sebe v textu navazovaly. 

Nejprve rozeberu nález Pl. ÚS 12/94. V dané kauze namítal stěžovatel protiústavnost 

zatížení pracujících důchodců stejnými odvody do systému sociálního pojištění, jakými byli 

zatíženi ostatní plátci. Následovat bude nález Pl. ÚS 34/04 reagující na úmysl zákonodárce 

omezit platy soudců po ničivých povodních v roce 2002. V rámci tohoto nálezu Ústavní soud 

použil a podrobně rozebral test proporcionality, který představím na příkladu tohoto nálezu. 

Dále uvedu dva nálezy vypořádávající se s napadením zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 

veřejných rozpočtů. Jako první rozeberu nález Pl. ÚS 1/08, v němž Ústavní soud neshledal 

protiústavním vybírání poplatků ve zdravotnictví. V tomto nálezu byl poprvé použit test 

racionality, a právě na příkladu tohoto nálezu jej rozeberu. Po něm bude následovat nález 

Pl. ÚS 2/08 ve věci třídenní karenční doby v nemocenském pojištění. Tento nález byl vydán 

dříve, když Ústavní soud ještě test racionality nepoužíval. To komentoval v článku Wintr a 

představil své řešení, při kterém test racionality použil, a ukázal tak, jak mělo být dle jeho 

                                                      
118 KLÍMA, Karel. Komentář k Ústavě a Listině. 2., rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2009, s. 1234. ISBN 978-80-7380-140-3. 
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názoru rozhodnuto.119 Následně rozebíraný nález Pl. ÚS 54/10 je druhým rozhodnutím ve 

věci karenční doby, s překvapivě opačným výsledkem než nález první. 

Posledním nálezem rozebíraným v této kapitole je nález Pl. ÚS 8/07. Předmětem jeho 

zkoumání byla ústavnost tehdejší výše redukčních hranic, které slouží k výpočtu důchodu a 

které jako projev zásady solidarity snižují důchod zejm. vysokopříjmovým pojištěncům. 

Nález ve věci pracujících důchodců 

Na počátku vývoje české sociálněprávní judikatury stojí nález Pl. ÚS 12/94, kterým byl 

zamítnut návrh na zrušení některých částí zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 

zabezpečení. Navrhovatel zde namítal rozpor zákona s ústavním pořádkem spočívající 

v postavení „pracujících důchodců“120. Jako shrnutí nesouladu s Listinou, který namítala 

skupina poslanců, lze citovat tvrzení, že „Uvedená úprava nemá podle návrhu charakter 

pojistného, jak je v zákonech označena, protože nemá ekvivalentní ‚protiplnění‘ a má tedy 

povahu skryté daně“.121 

Tento judikát položil základ vnímání zásady solidarity, když se o ní vyjádřil 

následovně: „Ve všech existujících systémech sociálního zabezpečení jsou v různém poměru 

zastoupeny zásady solidarity a ekvivalence. Každý systém sociálního zabezpečení nese 

s sebou zvýhodnění určitých sociálních skupin, podle toho, je-li preferováno spíše hledisko 

solidarity, nebo upřednostňována zásada ekvivalence. Tato úprava je vyhrazena zákonodárci, 

který nemůže postupovat libovolně, ale při stanovení preferencí musí přihlížet ke sledovaným 

veřejným hodnotám“.122 Tento výklad a zároveň právní věta nálezu byl dále citován Ústavním 

soudem a Nejvyšším správním soudem.123 

Ústavní soud navrhovateli nevyhověl zejm. proto, že na rozdíl od navrhovatele nalezl 

určitý prospěch, který mohou pracující důchodci ze své účasti na systému sociálního pojištění 

                                                      
119 WINTR, Jan. První tři dny nemoci bez nemocenského a ústavní přezkum zákonné úpravy sociálních 

práv. Jurisprudence. 2008, 17(5), 31–39. 
120 Pl. ÚS 12/94. Ze dne 12. 4. 1995. 
121 Tamtéž 
122 Tamtéž 
123 Nálezy Ústavního soudu: Pl. ÚS 14/02; Pl. ÚS 8/07 – 1; Nálezy Nejvyššího správního soudu: 1 Ads 

6/2003 – 35; 1 Ads 22/2003 – 26; 4 Ads 31/2013 – 18. 
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získat. Podrobnější popis tohoto nálezu a polemiku s jeho odůvodněním následně 

předkládám v části věnující se zákazu libovůle zákonodárce. 

Platy soudců jako záruka nezávislosti 

Nález Pl. ÚS 34/04 se vyjadřoval k ústavnosti zákona č. 425/2002 Sb., opatření o výši 

platů představitelům státní moci. Tento zákon byl schválen jako reakce na následky 

rozsáhlých povodní v létě 2002 ve snaze nalézt úspory ve veřejných rozpočtech. Omezoval 

proto výši platu a vyplácení tzv. dalších platů celé řadě vysokých státních funkcionářů včetně 

soudců a soudců Ústavního soudu. Účel zákona vystihl v projevu na půdě Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky tehdejší ministr práce a sociálních věcí takto: „Vedle 

výrazu solidarity s občany postiženými povodněmi by přijetí navržené úpravy znamenalo 

úsporu ve výdajích státního rozpočtu v celkové výši cca 480–500 milionů korun. Věřím proto, 

že předložený vládní návrh zákona získá podporu Poslanecké sněmovny“.124 

Test proporcionality ve věci platů soudců 

Ústavní soud v tomto nálezu užil test proporcionality, kterým se poměřují základní 

práva a svobody požívající ústavní ochrany, která se dostala do vzájemného konfliktu125. 

Naopak když se vyskytne konflikt s hospodářským či sociálním právem, užívá se test 

racionality, jehož odlišné povaze se budu věnovat později. 

Test proporcionality se skládá ze tří kroků, a to z hodnocení napadené úpravy dle 

kritéria vhodnosti, z hodnocení dle kritéria potřebnosti a z hodnocení dle kritéria 

poměřování neboli testu proporcionality v užším smyslu. Nejprve popíšu průběh testu 

teoreticky a následně zrekapituluji, jak jej využil Ústavní soud v nálezu ve věci platů soudců. 

Kritérium vhodnosti sleduje, zda je posuzované řešení způsobilé dosáhnout 

deklarovaného účelu. Dle rozebíraného judikátu „Není-li daný normativní prostředek 

způsobilý sledovaného účelu dosáhnout, resp. se s proklamovaným účelem neshoduje, jde ze 

                                                      
124  Stenoprotokol. Psp.cz [online]. b.r. [cit. 2018-09-27]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/005schuz/s005066.htm In: Pl. ÚS 34/04. Ze dne 14. 7. 2005. 
125 Jelikož ohroženou hodnotou byla nezávislost soudů a soudců, nejednalo se o sociální právo, a tudíž 

mohl být aplikován test proporcionality. K testu rozumnosti vhodnému pro sociální práva dále. 
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strany zákonodárce o projev svévole, jenž se považuje za rozporný s principem právního 

státu“.126 

Kritérium potřebnosti se ptá, zda z různých řešení, která mohou deklarovaného cíle 

dosáhnout, je přijaté řešení nejcitlivější ke kolidující ústavní hodnotě. Slovy Ústavního soudu: 

„Lze-li zákonodárcem sledovaného účelu dosáhnout alternativními normativními prostředky, 

je pak ústavně konformní ten, jenž danou ústavně chráněnou hodnotu omezuje v míře 

nejmenší“.127 

Poslední kritérium přiměřenosti potom sleduje, která ze dvou ústavních hodnot má 

dostat přednost. Z logiky věci vyplývá, že kdyby hodnocená právní úprava neprošla prvními 

dvěma testy, byla by aplikace třetího kroku již bezpředmětná. 

Nyní se opět vracím k meritu rozebíraného nálezu ve věci omezení platů soudců, a to 

pohledem testu proporcionality. Ústavní soud byl toho názoru, že napadená právní úprava 

nedostála ani prvnímu kritériu vhodnosti. Dle vyjádření ministra práce a sociálních věcí, které 

bylo uvedeno v odůvodnění nálezu, mělo být zákonem zamezeno „dalšímu vzdalování se 

úrovně těchto osob od úrovně platů zaměstnanců ve veřejných službách a správě“.128 Ústavní 

soud však dále podrobně dokládal plánovaný vývoj platů ostatních státních zaměstnanců a 

došel k tomu, že „obsah zákona č. 425/2002 Sb. se s jeho proklamovaným účelem 

neshoduje“.129 

Přesto pro úplnost Ústavní soud pokračoval kritériem potřebnosti. Z tohoto hlediska 

např. poukázal na to, že zákonodárným procesem neprošla novela tří stěžejních daňových 

zákonů, tzv. „povodňový daňový balíček“, který by dosáhl požadovaného cíle (shromáždil 

prostředky na krytí škod po povodních) a zároveň by dle Ústavního soudu nezasahoval do 

ústavní hodnoty nezávislosti soudní moci.130 

                                                      
126 Pl. ÚS 34/04. Ze dne 14. 7. 2005., článek V. nálezu 
127 Tamtéž 
128  Stenoprotokol. Psp.cz [online]. b.r. [cit. 2018-09-27]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/005schuz/s005066.htm In: Pl. ÚS 34/04. Ze dne 14. 7. 2005. 
129 Pl. ÚS 34/04. Ze dne 14. 7. 2005., článek V. nálezu 
130 Tamtéž 
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Z těchto důvodů Ústavní soud úpravu ve vztahu k soudcům běžných soudů, tedy 

nikoli k soudcům Ústavního soudu, zrušil.131 

Zbývá doplnit, že zrušení napadeného zákona bylo kritizováno v několika separátních 

votech. V jednom z nich připomínali tři disentující soudci nedostatečné uplatnění zásady 

sociální solidarity takto: „Soudnictví je veřejná služba; k jejímu vykonávání se soudce 

dobrovolně rozhodl a přijetím tohoto statusu přijal též specifické etické normy soudcovské 

profese. Od osobnosti soudce se právem očekávají jisté ‚nadstandardní‘ občanské ctnosti, 

mezi něž patří i to, aby v době nouzového stavu, vyvolaného vyšší mocí, přispěl přiměřeným 

osobním podílem k překonání obecných nesnází“.132 

Ústavní hodnotou, která byla dle Ústavního soudu v tomto případě ohrožena, byla 

nezávislost soudní moci. Právě proto mohl být použit test proporcionality. Naproti tomu jeho 

použitím na hospodářská a sociální práva se podrobně zabýval článek Ladislava Vyhnánka, 

který je v této práci opakovaně citován. Jedním z hlavních závěrů tohoto článku je, že 

„aplikace kompletního testu proporcionality při přezkumu zákonů regulujících oblast 

základních sociálních práv není vhodná, a to především s ohledem na povahu testu 

potřebnosti“. 133  Jakkoli totiž existovala potřeba rozhodovat dle určité předvídatelné 

struktury, bylo zřejmé, že test proporcionality nebyl z důvodu odlišné povahy sociálních práv 

vhodný. Z toho důvodu zavedl Ústavní soud test racionality, který rozeberu následně. 

Nález ve věci zdravotnických poplatků a test racionality 

Nálezem Pl. ÚS 1/08, rozhodoval Ústavní soud o návrhu na zrušení zákona 

č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, a v jeho rámci o ústavnosti regulačních 

poplatků ve zdravotnictví. Z hlediska kontextu ostatních nálezů je potřeba uvést, že byl 

vydán cca měsíc po nálezu Pl. ÚS 2/08 ve věci karenční doby, o kterém bude pojednáno 

následně. 

                                                      
131 Tamtéž 
132 Pl. ÚS 34/04. Ze dne 14. 7. 2005. 
133 VYHNÁNEK, Ladislav. Proporcionálně či jinak?. Časopis pro právní vědu a praxi. 2014, 22(3), 203–

221, s. 213. ISSN 1210-9126. 
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Tento nález přinesl do české ústavněprávní judikatury test racionality, nazývaný též 

jako test rozumnosti, v jeho úplné podobě. Jeho jednotlivé kroky také rozeberu na 

konkrétním příkladu, stejně jako v případě testu proporcionality výše. 

Tento test vychází ze specifické povahy sociálních práv dané čl. 41 odst. 1 Listiny, dle 

kterého „Práv uvedených v čl. 26, čl. 27 odst. 4, čl. 28 až 31, čl. 32 odst. 1 a 3, čl. 33 a 35 

Listiny je možno se domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí“.134 

V rámci parametrů vytyčených textem Listiny má totiž zákonodárce určitý prostor pro úpravu 

těchto práv. Další vlastnosti testu vyplývají z čl. 4 odst. 4 Listiny: „Při používání ustanovení o 

mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení 

nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena“.135 

Test racionality se skládá ze čtyř kroků: „1. vymezení smyslu a podstaty sociálního 

práva (…) 2. zhodnocení, zda se zákon nedotýká samotné existence sociálního práva (…) 

3. posouzení, zda zákonná úprava sleduje legitimní cíl; tedy zda není svévolným zásadním 

snížením celkového standardu základních práv, a konečně 4. zvážení otázky, zda zákonný 

prostředek použitý k jeho dosažení je rozumný (racionální), byť nikoliv nutně nejlepší, 

nejvhodnější, nejúčinnější či nejmoudřejší“.136 

Pouze v případě, kdy v průběhu druhého kroku dospěje Ústavní soud k závěru, že 

napadená úprava zasahuje do esenciálního obsahu základního práva, použije se test 

proporcionality, „který by mimo jiné zhodnotil, zda zásah do esenciálního obsahu práva je 

odůvodněn naprostou výjimečností aktuální situace, která by takový zásah 

ospravedlňovala“.137 

V nálezu Pl. ÚS 1/08 proto nejprve Ústavní soud vymezil esenciální jádro čl. 31 věty 

druhé Listiny 138  jako: „ústavní zakotvení obligatorního systému veřejného zdravotního 

pojištění, který vybírá a kumuluje prostředky od jednotlivých subjektů (plátců), aby je mohl na 

základě principu solidarity přerozdělit a umožnit jejich čerpání potřebným, nemocným, 

                                                      
134 Listina základních práv a svobod. 2/1993 Sb. 
135 Listina základních práv a svobod. 2/1993 Sb. 
136 Pl. ÚS 1/08. Ze dne 20. 5. 2008., bod č. 103. 
137 Tamtéž, bod č. 104. 
138 „Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní 

pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.“ 



31 
 

chronikům. Ústavní garanci, na základě které se bezplatná zdravotní péče poskytuje, požívá 

pouze a jenom suma takto shromážděných prostředků“.139, 140 

U procesu vymezování esenciálního jádra se pozastavím. Jedná se totiž o zcela 

klíčovou část testu, která je však nejvíce ze všech založena na uvážení soudu, což snižuje 

předvídatelnost rozhodnutí. Vyhnánek se k vymezení esenciálního jádra práva na bezplatnou 

zdravotní péči v případu Pl. ÚS 1/08 vyjádřil tak, že je „minimalistické a od ústavního textu 

odtržené“141. Z jeho pohledu je navíc při vymezování podstaty sociálních práv Ústavní soud 

nekonzistentní, když zatímco v nálezu Pl. ÚS 2/08 byla podstata práva na hmotné 

zabezpečení při nezpůsobilosti k práci pojata široce, v tomto nálezu byla „podstata práva 

‚osekána‘ až na samu mez únosnosti či možná za ni“.142 

Osobně mi je zatěžko smířit se s tím, že Ústavní soud neviděl rozpor mezi 

zpoplatněním (byť symbolickým) téměř veškeré zdravotní péče a mezi Listinou zakotveným 

právem na bezplatnou zdravotní péči. Je však třeba konstatovat, že nález byl přijat pouze 

těsnou většinou pléna. Z odlišných stanovisek celkem sedmi disentujících soudců poukazuje 

Vyhnánek na odlišné stanovisko soudce Musila, dle kterého „Výklad pojmu ‚bezplatná 

lékařské péče‘ uskutečnil Ústavní soud již ve dvou svých plenárních nálezech (Pl. ÚS 35/95 a 

Pl. ÚS 14/02). Interpretace tohoto pojmu, obsažená v nyní projednávané věci, je odchylná od 

těchto předchozích nálezů“.143 

Aplikaci zbývajících tří kroků na projednávaný případ shrnuje Ústavní soud tak, že 

„Zákonem zavedené poplatky, jak vyplynulo i z provedeného dokazování, regulují přístup 

k zdravotní péči hrazené z veřejného pojištění, čímž zamezují jejímu nadužívání; to v 

důsledcích zvyšuje procento pravděpodobnosti, že se zdravotnická péče dostane opravdu těm 

skutečně nemocným. Tímto, skrze poplatky, dochází i k naplňování legitimního cíle 

ústavodárce, a to aniž by se použitý prostředek jevil nerozumným. 

                                                      
139 Pl. ÚS 1/08. Ze dne 20. 5. 2008., bod 106. 
140 S tímto vymezením nesouhlasil ve svém odlišném stanovisku soudce Rychetský: „Tak se dozvídáme, 

že ústavní pořádek již negarantuje právo každého na bezplatnou zdravotní péči (slovy Listiny), ale naopak 
ústavní garance je poskytována výlučně (pouze a jenom) veřejnoprávnímu systému zdravotního pojištění jako 
patrně novému subjektu ústavně zaručených práv a svobod.“ In: Pl. ÚS 1/08. Ze dne 20. 5. 2008. 

141 VYHNÁNEK, Ladislav. Proporcionálně či jinak?. Časopis pro právní vědu a praxi. 2014, 22(3), 203–
221, s. 215. ISSN 1210-9126. 

142 Tamtéž 
143 Pl. ÚS 1/08. Ze dne 20. 5. 2008., bod č. 16 odlišného stanoviska soudce Musila. 
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Proto napadenou právní úpravou nebyl popřen esenciální obsah ústavně zaručeného 

základního práva tak, jak byl popsán shora, přičemž zákonná úprava nevybočila ze sledování 

legitimního cíle a není očividně nerozumnou. Lze proto uzavřít, že daná kritéria napadenou 

právní úpravou překročena nebyla“.144 

Nález ve věci karenční doby 

Nález Pl. ÚS 2/08 rovněž reagoval na zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných 

rozpočtů. Zabýval se ústavností tzv. karenční doby, tedy poskytováním náhrady mzdy až od 

čtvrtého dne trvání pracovní neschopnosti. 

Ústavní soud tuto právní úpravu zrušil. Z nosných důvodů bych připomenul, že 

zatímco v prvních třech dnech nemoci neměl občan příjmy, jeho povinnosti trvaly (nález 

uvádí placení pojistného a regulačních poplatků u lékaře).145 Ústavní soud to považoval za 

nepřípustnou nerovnováhu mezi omezením práv zaměstnanců a zachováním jejich 

povinností v nezměněném rozsahu. Současně s tím se vyrovnával s argumentem, že cílem 

úpravy není pouze prostá úspora (snížení objemu poskytovaných dávek), nýbrž také 

prevence proti zneužívání nemocenských dávek, následovně: „Jedná se o poněkud pohodlný 

až svévolný postup ze strany státu, který kvůli neurčitému počtu zneuživatelů nemocenských 

dávek plošně postihuje všechny kategorie zaměstnanců“. 146  Tento postup nebyl přijat 

nekriticky. Např. Wintr uvádí, že „právě třídenní doba po začátku nemoci, kdy není vypláceno 

nemocenské, je v západní Evropě běžná“147, což tamtéž následně dokládá na příkladech 

jednotlivých zemí. 

Dále Ústavní soud uvedl, že „převážná většina zaměstnanců zůstává, po dobu prvých 

tří dnů pracovní neschopnosti, bez jakýchkoliv prostředků“148. S tím nesouhlasí Wintr, když 

tvrdí, že se nejedná o popření práva na přiměřené hmotné zabezpečení při nezpůsobilosti 

k práci dle čl. 30 odst. 1 Listiny. Dokládá, že odepření náhrady mzdy za tři dny znamená 

                                                      
144 Pl. ÚS 1/08. Ze dne 20. 5. 2008., bod č. 107–108. 
145 Pl. ÚS 2/08. Ze dne 23. 4. 2008., bod č. 63. 
146 Tamtéž 
147 WINTR, Jan. První tři dny nemoci bez nemocenského a ústavní přezkum zákonné úpravy sociálních 

práv. Jurisprudence. 2008, 17(5), 31–39, s. 35. 
148 Pl. ÚS 12/94. Ze dne 12. 4. 1995. 
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snížení poskytnutého plnění ve výši nejvýše 480 Kč, a tvrdí, že toto neuvrhne „převážnou 

většinu zaměstnanců“ do tísňového stavu, kdy by měli být „bez jakýchkoliv prostředků“149. 150 

Pro téma této práce je dále důležité, že v odůvodnění jsou rozvíjeny charakteristiky a 

atributy zásady solidarity. Napříč jednotlivými judikáty se tak díky podobným pasážím utváří 

celkový obraz této zásady. Tento nález podrobně rozebírá zásadu solidarity v úvaze, kterou 

pro její význam cituji v plném rozsahu: „Tyto skutečnosti souvisí se specifickým charakterem 

sociálních práv, která jsou závislá zejména na ekonomické situaci státu. Úroveň jejich 

poskytování reflektuje nejen hospodářský a sociální vývoj státu, ale i vztah státu a občana, 

založený na vzájemné odpovědnosti a na uznání principu solidarity. Míra, v jaké se princip 

odpovědnosti a solidarity projevuje v právním řádu daného státu, určuje také charakter 

tohoto státu (např. jako státu sociálního). Míra uznání principu solidarity závisí na úrovni 

etického chápání soužití ve společnosti, její kulturnosti, ale i smyslu jednotlivce pro 

spravedlnost a sounáležitost s ostatními a sdílení jejich osudu v určitém čase a místě. 

Solidaritu lze, z pohledu jednotlivce, vnímat jako vnitřní či vnější. Vnitřní solidarita je dána 

citovou blízkostí vztahu k ostatním, je spontánní, uplatňuje se především v rodině a v dalších 

partnerských společenstvích. Stát do tohoto vztahu zpravidla nezasahuje, nebo jen velmi 

omezeně (viz rodině právní vztahy upravené zákonem o rodině). Vnější solidarita tuto citovou 

blízkost postrádá, a souhlas jednotlivce s jejím uplatňováním je proto zdráhavější. Jedná se 

například o solidaritu bohatých s chudými, schopných s méně schopnými, zdravých 

s nemocnými. Stát se v této oblasti uplatňuje svoji mocensko-vrchnostenskou funkcí velmi 

aktivně. Přes princip solidarity se uskutečňuje přerozdělování, tj. pohyb přenášející zdroje od 

jedněch k druhým – těm potřebným. Solidarita má své hranice. Nemůže mít natolik 

vychýlenou podobu, aby ji ti, které postihuje, pociťovali jako nepřiměřenou, neproporcionální, 

nebo dokonce nespravedlivou a odňali jí svůj tichý souhlas. Ve jménu solidarity může stát 

postihovat pouze takovou část majetku schopného, aby současně nedestruoval aktivitu jeho 

výkonu a nedostal se za ústavní hranici ochrany majetku“.151 

 

                                                      
149 Pl. ÚS 2/08. Ze dne 23. 4. 2008., bod č. 63. 
150 WINTR, Jan. První tři dny nemoci bez nemocenského a ústavní přezkum zákonné úpravy sociálních 

práv. Jurisprudence. 2008, 17(5), 31–39, s. 35. 
151 Pl. ÚS 2/08. Ze dne 23. 4. 2008., bod č. 53. 
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Karenční doba ve světle testu racionality dle Jana Wintra 

Na tento nález reagoval Wintr již citovaným článkem, který nyní rozeberu podrobněji. 

Na úvod konstatuji dvě skutečnosti. Zaprvé je nemocenským pojištěním prováděno 

právo na přiměřené hmotné zabezpečení při nezpůsobilosti k práci dle čl. 30 odst. 1 Listiny 

základních práv a svobod. Zadruhé bylo zavedením karenční doby, tedy poskytováním 

náhrady mzdy až od čtvrtého dne pracovní neschopnosti dle nálezu Pl. ÚS 2/08 toto základní 

sociálního právo popřeno. 

Zajímavě postupoval Wintr, když na problematiku tohoto nálezu aplikoval test 

racionality. Ten je podle něj i podle pozdější judikatury Ústavního soudu oproti testu 

proporcionality vhodný pro posuzování právních předpisů, které kolidují s ústavně 

zaručenými sociálními právy.152, 153 Ze strany Wintra se tedy jednalo o určitý návrh či 

doporučení Ústavnímu soudu, jakým způsobem standardizovat řešení případů, ve kterých 

dochází ke kolizi zákonné úpravy se sociálními právy dle čl. 41 odst. 1 Listiny základních práv 

a svobod. Wintr dospěl užitím testu racionality ve svém článku k opačnému výsledku, než ke 

kterému došel Ústavní soud ve svém nálezu.154 

V prvním bodu testu racionality identifikoval Wintr esenciální jádro práva na 

přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele 

takto: „Ze systematického výkladu (s čl. 30 odst. 2 Listiny) je zjevné, že to musí být něco víc 

než pomoc nezbytná pro zajištění základních životních podmínek. Patrně je stát povinen 

hmotně zajistit starým, nemocným nebo osiřelým lidem přinejmenším lidsky důstojný život a 

                                                      
152 WINTR, Jan. První tři dny nemoci bez nemocenského a ústavní přezkum zákonné úpravy sociálních 

práv. Jurisprudence. 2008, 17(5), 31–39, s. 36–37. 
153 Dlužno citovat nález Pl. ÚS 54/10: „Ačkoliv v nálezu Pl. ÚS 2/08 test rozumnosti v uvedené podobě 

explicitně použit nebyl, jsou v něm jeho kritéria uplatněna.“ 
154„Toto vysvětlení dvojího rozhodnutí Ústavního soudu je možné napadnout dvěma způsoby. Jednak se lze 
pustit do úvah, zda zavedení regulačních poplatků ve zdravotnictví, motivované mimo jiné odrazením lidí od 
nadužívání zdravotní péče, není srovnatelně svévolné jako úprava nemocenského, ne-li ještě svévolnější. Do 
těchto úvah se pouštět nebudu. Druhým možným cílem kritiky je samotný test racionality, který byl v nálezu Pl. 
ÚS 1/08 Ústavním soudem vyvinut a použit. Ukazuje se totiž, že Ústavní soud je ochoten rušit i zákonnou úpravu 
sociálních práv, která se vůbec nedotýká esenciálního obsahu (podstaty, jádra) sociálního práva, pokud shledá 
takovou zákonnou úpravu svévolnou (chybí legitimní cíl snížení standardu nebo jsou nerozumné prostředky)“. In: 
WINTR, Jan. První tři dny nemoci bez nemocenského a ústavní přezkum zákonné úpravy sociálních práv. 
Jurisprudence. 2008, 17(5), 31–39, s. 38. 
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asi též možnost podílet se do určité míry na ekonomické, sociální a kulturní úrovni 

společnosti (…)“.155 

Při aplikaci druhého kroku byl Wintr toho názoru, že snížení příjmu o nejvýše 480 Kč 

není popřením vymezeného esenciálního jádra. 

V dalších krocích se již s Ústavním soudem rozchází. Dle Ústavního soudu je cíl 

zákonodárce svévolný, nikoliv legitimní, když uvádí, že napadená úprava „kvůli neurčitému 

počtu zneuživatelů nemocenských dávek plošně postihuje všechny kategorie 

zaměstnanců“. 156  Naopak se Wintr domnívá, že zamezení nadužívání či zneužívání 

nemocenských dávek je legitimním cílem, a mimo jiné upozorňuje na to, že tento účel 

zákona považoval Ústavní soud za legitimní ve věci regulačních poplatků.157 

Se čtvrtým krokem se Wintr vypořádal např. argumentem, že karenční doba je běžná 

ve státech západní Evropy, „které třídenní karenční dobu dlouhodobě mají, aniž by pozbývaly 

charakteru sociálních států (…)“.158  

Otázka karenční doby nebyla vydáním uvedeného judikátu uzavřena. O tom, že 

karenční doba není jednoduchým soustem pro Ústavní soud ani pro zákonodárce, svědčí 

kromě Wintrova článku také to, že třídenní karenční doba se opět stala součástí právního 

řádu a opět byla napadena u Ústavního soudu za použití argumentace obsažené v nálezu 

Pl. ÚS 2/08. Ale ani následné rozhodnutí, které je popsáno dále, nedokázalo uzavřít 

politickou diskuzi ohledně karenční doby, která patrně ještě nějakou dobu zůstane určitým 

politickým evergreenem. 

Druhé rozhodnutí ve věci karenční doby 

 O karenční době bylo podruhé rozhodnuto nálezem Pl. ÚS 54/10. Zde již Ústavní 

soud, na rozdíl od nálezu Pl. ÚS 2/08, použil test racionality. Dospěl při tom k opačnému 

                                                      
155 WINTR, Jan. První tři dny nemoci bez nemocenského a ústavní přezkum zákonné úpravy sociálních 

práv. Jurisprudence. 2008, 17(5), 31–39, s. 37. 
156 Pl. ÚS 2/08. Ze dne 23. 4. 2008., bod č. 63. 
157 WINTR, Jan. První tři dny nemoci bez nemocenského a ústavní přezkum zákonné úpravy sociálních 

práv. Jurisprudence. 2008, 17(5), 31–39, s. 38. 
158 Tamtéž 
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závěru než dříve, tedy k závěru, že karenční doba v délce tří dnů není v rozporu s právem na 

přiměřené hmotné zabezpečení při nezpůsobilosti k práci. 

S rozporem se svým předchozím rozhodnutím se Ústavní soud vyrovnal poukázáním 

na odlišnost obou situací. Ačkoliv Ústavní soud výslovně uznává svou vázanost nálezem 

prvním, uvádí, že: „kontext i důsledky nyní napadené zákonné úpravy byly odlišné od situace 

projednávané v řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 2/08; proto nebylo možné závěry tam učiněné bez 

dalšího a pouze mechanicky (jak žádal navrhovatel) převzít do nynějšího rozhodnutí“.159 Dle 

nálezu „relevantní rozdíl“160 (který se při provádění testu racionality projevil až v jeho 

čtvrtém kroku) spočívá v tom, že byla zrušena souběžná povinnost zaměstnanců platit 

pojistné na nemocenské pojištění a další jí podobné povinnosti.161 Dle mého názoru tyto 

okolnosti nejsou natolik závažné, aby mohly zapříčinit takový obrat v judikatuře. Ke změně 

rozhodnutí mohl spíše vést názorový vývoj na straně Ústavního soudu. 

Zásada solidarity v důchodových systémech 

Nález Pl. ÚS 8/07 se zabývá ústavností redukčních hranic užívaných k výpočtu 

důchodu. Rozebírá princip rovnosti, solidarity a vykládá pojem přiměřeného hmotného 

zabezpečení ve stáří. 

Daný případ se týkal bývalého soudce, kterému byl přiznán invalidní důchod. Jelikož 

jeho plat byl výrazně nadprůměrný, tvrdil, že výše jím odvedeného pojistného by se měla 

více odrážet na výši jeho důchodu. 

V rámci řešení tohoto případu provedl Ústavní soud rovněž podrobnější rozbor 

českého důchodového systému a jeho zařazení do teoretických kategorií důchodových 

systémů. Tímto rozborem soud reagoval na argument navrhovatele, že „Se zaplaceným 

pojistným proto musí být zacházeno jako s pojistným, nikoli jako s daní“.162, 163 

                                                      
159 Pl. ÚS 54/10. Ze dne 24. 4. 2012. b.r., bod č. 51. 
160 Tamtéž, bod č. 64. 
161 Tamtéž 
162 Pl. ÚS 8/07. Ze dne 23. 3. 2010., bod č. 5. 
163 Nález se v bodu č. 57 vypořádává s odlišností veřejného sociálního pojištění a jeho (legitimních) 

odlišností od komerčních pojištění. „Povinnost pojištění ze zákona je klíčovým prvkem sociálního pojištění, 
kterým se odlišuje od typického smluvního pojištění. Formou povinného pojištění lze překonat i bariéru 
pojistitelnosti rizik typickou pro soukromé pojištění – např. riziko nezaměstnanosti je pro soukromé 
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Tento rozbor důkladně rekapituluji, protože umožňuje poodhalit přístup Ústavního 

soudu k zásadě solidarity. 

Na úvod je vhodné připomenout, že důchod164 se v Česku skládá ze dvou složek, ze 

základní výměry (ke dni uzavření rukopisu práce 3270 Kč)165 a z procentní výměry, jejíž výše 

závisí na odvedeném pojistném a době pojištění. Zatímco první ze složek je zcela solidární, ve 

druhé složce si zásada solidarity se zásadou ekvivalence konkurují. 

Důchodové systémy se dělí na systémy průběžné a fondové. Ústavní soud vychází 

z toho, že podstatou průběžného systému (PAYG) je mezigenerační solidarita. Uvádí faktory, 

které určují, jaká bude výše důchodu v průběžném systému, a dochází k tomu, že ačkoliv 

doba pojištění a výše pojistného hrají svou roli, nejzásadnější je pojistné, které odvede 

budoucí generace. To uzavírá ve svém nálezu konstatováním, že „i v průběžném systému 

může být míra ekvivalence přiznané dávky a předchozího příjmu v době ekonomické aktivity 

vyšší či nižší“.166 Naproti tomu fondový systém se obejde takřka bez zohlednění zásady 

solidarity a jeho hlavními parametry jsou výkonnost zvolených investičních nástrojů a 

administrativní náklady na správu fondu. Dále dle Ústavního soudu „Fondový systém 

nepochybně vyhovuje běžné soukromoprávní představě ‚pojistnosti‘ mnohem více než systém 

průběžný, neznamená to však, že by systém průběžný nebyl zásadně v teorii sociálního 

zabezpečení považován za systém pojistný“.167 

Dále nález popisuje jiný druh dělení, a to dělení na příspěvkově definované a dávkově 

definované systémy. Liší se tím, že v příspěvkovém systému pojištěnec dopředu nezná výši 

svého důchodu, ta (zjednodušeně řečeno) vyplyne z jeho odvedeného pojistného a naděje 

na dožití. Oproti tomu v dávkovém systému existuje vzorec výpočtu důchodu a údaje, které 

se do něho dosadí, lze už řadu let před odchodem do důchodu odhadnout, v důsledku čehož 

může pojištěnec dopředu odhadovat výši svého budoucího důchodu a případně podle toho 

                                                                                                                                                                      
pojišťovnictví považováno za nepojistitelné či obtížně pojistitelné, ‚tržní selhání‘ je zde typickým jevem. Sociální 
pojištění je většinou financováno příspěvky placenými zaměstnanci a zaměstnavateli, s případnými státními 
dotacemi.“ In: VOSTATEK, Jaroslav. Sociální a soukromé pojištění. Vyd. 1. Praha: Codex Bohemia, 1996, s. 65. 
ISBN 80-85963-21-3. 

164 starobní, invalidní i pozůstalostní 
165 Tato částka je určována jako 10 % průměrné mzdy dle § 33 z.č. 155/1995 Sb., o důchodovém 

pojištění. Zvýšení z 9 % na 10 % od 1. 1. 2019 lze chápat jako zvýšení zastoupení zásady solidarity. 
166 Pl. ÚS 8/07. Ze dne 23. 3. 2010., bod č. 42. 
167 Tamtéž, bod č. 41. 



38 
 

upravovat své ekonomické chování. Oba systémy mohou existovat jak v rámci fondového, 

tak v rámci průběžného systému. Ačkoliv jednoznačně příspěvkově definovaný systém lépe 

vyhovuje parametrům fondového systému a dávkově definovaný systém je lépe kompatibilní 

s průběžným systémem, existují výjimky či kombinace obojího.168 

Nález hodnotí systémy z hlediska uplatnění zásady solidarity. Zatímco průběžný 

systém je založený na mezigenerační solidaritě, fondový systém se mezigenerační solidaritou 

nevyznačuje.169 

Dle těchto parametrů nález charakterizuje český důchodový systém jako „čistý systém 

průběžně financovaný, dávkově definovaný. Jedná se tedy o systém, který ke svému 

fungování vyžaduje vysokou míru jak mezigenerační, tak intragenerační solidarity“.170 

K námitkám, že tehdejší nastavení redukčních hranic nedostatečně zohledňovalo 

odvedené pojistné, tedy že důchody byly příliš nivelizované a lidé, kteří celý život odváděli 

vysoké pojistné, nedostávali adekvátní důchod, uvádí Ústavní soud (z hlediska solidarity) 

následující: „Ústavní soud nikterak nezpochybňuje ve vztahu k důchodovému systému princip 

mezigenerační solidarity, neboť na něm je, jakožto systém průběžně financovaný, vybudován. 

Předmětem posouzení musí být nicméně solidarita příjmová (intragenerační), odrážející se 

v jednotné percentuální sazbě pojistného odváděného ekonomicky aktivním obyvatelstvem; 

vysokopříjmové skupiny obyvatelstva tedy odvádějí každoročně do systému pro výplatu 

důchodových dávek výrazně vyšší finanční částky než skupiny nízkopříjmové. Princip příjmové 

solidarity se projevuje tím, že při konstrukci výpočtu důchodu dle platné právní úpravy 

důchodový systém neposkytuje všem pojištěncům ekvivalentní plnění, neboť – jak již bylo 

shora uvedeno – mj. naplňuje i ochrannou a přerozdělovací funkci sociální politiky“.171 

 Podle Ústavního soudu „musí relace mezi výší odvedeného pojistného a výší 

přiznaného důchodu odrážet i pro jednotlivé účastníky jistou míru přiměřenosti, aby došlo 

k ústavně konformnímu naplnění čl. 30 odst. 1 Listiny“.172 

                                                      
168 Pl. ÚS 8/07. Ze dne 23. 3. 2010., body č. 43–45. 
169 Tamtéž, body č. 39–40. 
170 Tamtéž, bod č. 51. 
171 Tamtéž, bod č. 55. 
172 Tamtéž, bod č. 59. 
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V reakci na argument navrhovatele také soud jednoznačně vyvrací, že by právní 

úprava důchodového systému v napadené podobě (tzn. obsahující vysokou míru redistribuce 

vyplývající ze zásady solidarity) byla zásahem do práva vlastnit majetek garantovaného čl. 11 

Listiny.173 

Nález porovnává tzv. náhradový poměr u osob s různými příjmy napříč evropskými 

státy. Dochází k závěru, že celoevropským trendem v současnosti není zvyšování zásluhovosti 

ve státním důchodovém pilíři, nýbrž snižování odvodů do něho a ukládání takto ušetřených 

peněz do soukromých systémů. Tyto fondy zohledňují daleko větší měrou zásadu 

ekvivalence. 

Ve věci návrhu bývalého soudce rozhodl Ústavní soud tak, že vyhověl návrhu na 

zrušení tehdejšího znění § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Dle 

odůvodnění: „konstrukce uvedená v § 15, zakotvující dvě redukční hranice ve stávajících 

výších za existence systému odvodů do důchodového pojištění bez efektivního ‚zastropování‘, 

vytváří výrazné disproporce mezi výší příspěvku do pojistného systému, výší příjmů a výší 

přiznané důchodové dávky u části pojištěnců, čímž porušuje ustanovení čl. 1 a čl. 3 odst. 1 

Listiny. (…) Odhlédnout přitom nemohl Ústavní soud ani od skutečnosti, že celá složitá 

konstrukce důchodového systému je natolik netransparentní, že je pro své adresáty de facto 

zcela nesrozumitelná (…)“.174 

Co může přinést vytvoření většího množství judikatury? 

V části 2.1 byla položena otázka, čím může nashromáždění více relevantní judikatury 

přispět ke zkvalitnění rozhodování. Nyní po rozboru judikatury a dvou zásadních testů si 

dovolím přijmout za vlastní dvě odpovědi, které nabízí literatura.175 

Zaprvé je to ustálení výkladu esenciálního jádra jednotlivých sociálních práv, neboť 

nálezů, které byly od zavedení testu racionality v praxi Ústavního soudu vydány, je málo na 

                                                      
173 Tamtéž, bod č. 85. 
174 Tamtéž, bod č. 94. 
175 VYHNÁNEK, Ladislav. Proporcionálně či jinak?. Časopis pro právní vědu a praxi. 2014, 22(3), 203–

221, s. 218-219. ISSN 1210-9126. 
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to, aby z nich vyplývalo, k jakému pojetí daného práva se Ústavní soud přiklání. Zadruhé je to 

„nastavení intenzity testu rozumnosti v užším slova smyslu“.176 

Dle mého názoru mají jak první, tak poslední krok testu racionality, které jsou 

v předchozím odstavci uvedeny, jedno společné. Oba totiž ponechávají větší volnost 

Ústavnímu soudu k uplatnění jeho přístupu k věci, a právě proto nelze očekávat, že Ústavní 

soud bude skrze jeden či dva nálezy schopen komplexně a z mnoha úhlů vyprofilovat a 

popsat svou představu o tom, co je ústavně konformní. Současný stav, který byl na začátku 

zvláštní části práce hodnocen skepticky, proto nevnímám jako znepokojující, nýbrž jako 

vývojovou fázi a nakročení správným směrem. 

2.4  Další zásady uplatňované při rozhodování o sociálních právech 

V další podkapitole se přesunu od zásady solidarity k dalším zásadám, které jsou pro 

pochopení judikatury Ústavního soudu při rozhodování o sociálních právech klíčové. Jinými 

slovy tyto zásady považuji za nutný kontext zásady solidarity, což může čtenář sledovat i ze 

skutečnosti, že v této kapitole budu vycházet ze stejných nálezů jako v kapitole předchozí. 

 Budu rozebírat zásadu zdrženlivosti, zákaz libovůle zákonodárce a postoj Ústavního 

soudu k zásadě legitimního očekávání, které se navrhovatelé zpravidla dovolávají neúspěšně. 

Jelikož hlavním tématem práce je zásada solidarity, budou tyto zásady rozebírány stručněji. 

Zásada zdrženlivosti 

Ústavní soud se při hodnocení ústavní konformity zákonů provádějících sociální práva 

řídí zásadou zdrženlivosti (judicial self-restraint). Sociální práva mají ze své podstaty jinou 

povahu než ostatní základní lidská práva, což přináší praktické důsledky, které jsou dále 

popsány. Dle Wintra je zdrženlivost Ústavního soudu příkazem vyplývajícím z čl. 41 odst. 1 

Listiny.177 

Existuje více důvodů, proč byl do Listiny vložen čl. 41 odst. 1 a proč v jeho důsledku 

užívá Ústavní soud pro sociální práva odlišné úvahy než v případě těch základních práv a 

                                                      
176 Tamtéž 
177 WINTR, Jan. Nález Ústavního soudu o důchodovém systému: Quo vadis, sociálněprávní judikaturo 

Ústavního soudu?. Jurisprudence. 2010, 19(5), 30–39, s. 31. 
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svobod, k jejichž vymahatelnosti není třeba zákonné provedení.178 Zajímavostí je, že článek 

41 nebyl součástí původního návrhu textu Listiny, ale byl doplněn až v pozdějším návrhu 

České národní rady.179 

Sociální práva jsou, jak v následně citovaném komentáři uvádí Wintr, právy druhé 

generace. Zatímco historicky dříve zakotvovaná práva první generace (základní lidská a 

politická práva) spočívají zejména v povinnosti státu zdržet se zásahu do individuální sféry, 

sociální práva, která našla své místo v základních lidskoprávních dokumentech většinou až po 

druhé světové válce, spočívají v povinnosti státu konat.180 Komentář Wintra parafrázuje 

popis sociálních práv Roberta Alexyho: „Sociálním právům však konkuruje značný počet 

protichůdných principů. Sociální práva jsou drahá a přerozdělovací a kolidují s právní 

svobodou jiných (ochrana pracovních míst omezuje svobodu zaměstnavatelů), se sociálními 

právy jiných (stát není s to zaplatit vysokou školu všem) i s kolektivními dobry (především 

s finanční rovnováhou státu). Zvláště závažný je kompetenční argument, podle kterého by 

o politických záležitostech s masivním dopadem na státní rozpočet měl rozhodovat 

parlament, jenž v první řadě je demokraticky legitimován. Definitivní práva na plnění státu lze 

konstatovat jedině tehdy, pokud všechny protichůdné principy jsou slabší, což podle Alexyho 

nastává u existenčního minima, jednoduchého bydlení, školního vzdělání či minimálního 

standardu lékařské péče“.181 Jak dále uvádí Wintr, „v trojstranné kolizi principů sociálního, 

liberálního a demokratického státu dává Listina v čl. 41 odst. 1 přednost principu demokracie 

jako vlády většiny“.182 

Důvodem pro odlišný přístup není, jak správně připomíná Vyhnánek, úvaha, že by 

sociální práva byla méně hodnotná.183 

                                                      
178 Srov. aplikaci testu racionality namísto testu proporcionality, jak je rozebíráno výše. 
179 Listina základních práv a svobod. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, s. 831. 

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-750-6. 
180 Tamtéž str. 626 
181 ALEXY, Robert. Theorie der Grundrechte. 1. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986, s. 454 a násl. 

ISBN 35-182-8182-8. In: Listina základních práv a svobod. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 
s. 833. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-750-6. 

182 Listina základních práv a svobod. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, s. 833. 
Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-750-6. 

183 VYHNÁNEK, Ladislav. Proporcionálně či jinak?. Časopis pro právní vědu a praxi. 2014, 22(3), 203–
221, s. 211. ISSN 1210-9126. 
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Kromě popsané odlišné povahy sociálních práv je hlavním důvodem pro zdrženlivost 

ústavních soudů fakt, že míra jejich garantování státem je otázkou politického rozhodnutí, 

které vyplývá z výsledku voleb. Jinými slovy právní předpis není v rozporu s ústavním 

pořádkem, pokud nevybočuje z přípustných mantinelů (k tomu dále podrobněji), a proto by 

Ústavní soud neměl zastupovat úlohu náležející politickým subjektům. Tento názor obecně 

zformuloval Neier: „ekonomická a sociální práva nejsou uchopitelná v rámci soudního 

procesu a (soudy při jejich vymáhání) zasahují do oblasti, která by měla být doménou procesu 

demokratického“.184 

Vyhnánek vyvozuje z teze o politických otázkách další argument. Dochází k tomu, že 

přílišné zasahování ústavních soudů do zákonné úpravy sociálních práv je zásahem do zásady 

dělby moci. Cituje Krieleho následovně: „intenzita přezkumu základních práv je s otázkou 

dělby moci úzce spjata. Čím intenzivnější přezkum ze strany ústavního soudu je, tím užší je 

uvážení zákonodárce v tom, jak vykonávat funkce, které mu byly v rámci dělby moci ústavou 

svěřeny“.185 

Jak uvádí Kühn ve svém komentáři k nálezu Ústavního soudu ve věci poplatků ve 

zdravotnictví: „Je pravdou, že každý ústavní soud čelící problému vlastního sebeomezení 

v podmínkách abstraktní kontroly ústavnosti jistou variaci na doktrínu ‚politické otázky‘ 

vytvořit musí“.186 

Nyní se od odborné literatury přesuneme k judikatuře Ústavního soudu České 

republiky, ve které má zásada zdrženlivosti velký význam. 

 

 

                                                      
184 NEIER, Aryeh. Social and economic rights: A Critique. Human rights brief. 2006, 13(2), 1–3, s. 1. In: 

VYHNÁNEK, Ladislav. Proporcionálně či jinak?. Časopis pro právní vědu a praxi. 2014, 22(3), 203–221, s. 205. 
ISSN 1210-9126. 

185 KRIELE, Martin. Grundrechte und demokratischer Gestaltungsspielraum. In: ISENSEE, Josef a Paul 
KIRCHHOF. Handbuch des Staatrechts der Bundesrepublik Deutschland. Heidelberg: Müller Juristische Verlag, 
2000, s. 102. ISBN 9783811499478. In: VYHNÁNEK, Ladislav. Proporcionálně či jinak?. Časopis pro právní vědu a 
praxi. 2014, 22(3), 203–221, s. 210. ISSN 1210-9126. 

186 ZDENĚK, Kühn. K některým otázkám vyvolaným nálezem Ústavního soudu v kauze poplatků ve 
zdravotnictví. In: Pocta Zdeňku Jičínskému k 80. narozeninám. Praha: ASPI - Wolters Kluwer, 2009, 45–57, s. 45. 
ISBN 978-80-7357-417-8. 
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Zásada zdrženlivosti v nálezu k redukčním hranicím v důchodovém pojištění 

Nález Pl. ÚS 8/07, který byl v této práci již rozebírán, se věnoval výši redukčních 

hranic, které v systému sociálního pojištění snižují výpočtový základ pro určení výše důchodu 

zejména vysokopříjmových pojištěnců. Z hlediska zásady zdrženlivosti přináší nález tři 

shrnující teze. Zaprvé konstatuje užší prostor pro uvážení Ústavního soudu v případě zákonů 

obsahujících úpravu sociálních práv. Zadruhé zdůrazňuje zákaz libovůle zákonodárce, 

kterému se budu věnovat podrobněji v následující podkapitole. Třetí tezí je nutnost zákonné 

úpravy, jejíž přijetí je zákonodárci uloženo čl. 41 odst. 1 Listiny. 

Z hlediska zásady zdrženlivosti Ústavní soud vytyčuje, co je jeho úkolem při 

posuzování ústavnosti zákonné úpravy sociálních práv, resp. co jeho úkolem není. Dle mého 

názoru Ústavní soud jinými slovy zdůrazňuje význam čl. 88 odst. 2 Ústavy187, když se brání 

vyhovět návrhu na základě argumentů směřujících vůči nevhodnosti zákona nad rámec 

tvrzené protiústavnosti. V tomto se Ústavní soud vyslovil takto: „Ústavní soud uvádí, že není 

jeho úkolem posuzovat správnost (vhodnost) konstrukce dávek důchodového pojištění, je 

však jeho povinností posuzovat, zda se právní úpravě zvolené zákonodárcem daří dostát 

kautelám zakotveným v Listině“.188 Z hlediska faktické podoby právní úpravy vymezuje, že 

„Ústavnímu soudu nepřísluší hodnotit zvolený model důchodového systému hledisky 

politickými či ekonomickými (ve smyslu de lege lata), ani modelovat optimální důchodový 

systém (ve smyslu úvah de lege ferenda). (…) Na základě svého přezkumu nicméně Ústavní 

soud zdůrazňuje, že při existenci celé škály důchodových systémů a způsobů konstrukce 

důchodových dávek je nutno zvolit takovou variantu, do níž budou promítnuty všechny 

principy sociální politiky (…)“.189 

Právě porušením zásady zdrženlivosti však odůvodnil soudce Musil své separátní 

votum k tomuto nálezu, kterým Ústavní soud zrušil pro rozpor s ústavním pořádkem 

mechanizmus výpočtu důchodu a výši redukčních hranic v podobě nastavené zákonem 

č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. 

                                                      
187 „Soudci Ústavního soudu jsou při svém rozhodování vázáni pouze ústavním pořádkem a zákonem 

podle odstavce 1.“ 
188 Pl. ÚS 8/07. Ze dne 23. 3. 2010., bod č. 96. 
189 Tamtéž, bod č. 97 
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V reakci na tento nález poukazuje Wintr na značný rozdíl mezi českou a německou 

ústavní praxí. Německý Spolkový ústavní soud totiž odvozuje „lidsky důstojné existenční 

minimum“190 z příkazu nedotknutelnosti lidské důstojnosti dle čl. 1 odst. 1 Základního zákona 

Spolkové republiky Německo. Hlavní rozdíl v přístupu k zásadě zdrženlivosti spočívá v tom, že 

německá ústavní praxe „klade na zákonodárce obrovské nároky, aby svá normativní 

rozhodnutí přesvědčivě a transparentně zdůvodnil“.191 O několik řádků dále však Wintr 

vysvětluje: „Není ovšem českou tradicí klást na zákonodárce takové nároky, nota bene 

s derogačními účinky…“.192 

Z nejdůležitějších judikátů rozebírajících zásadu zdrženlivosti je třeba zopakovat již 

citovaný nález Pl. ÚS 12/94, který jednoznačně již v počátku vývoje judikatury Ústavního 

soudu stanovil, že určitá právní úprava je vyhrazena zákonodárci. Jinými slovy, pokud se tato 

právní úprava nedostane do kolize s ústavně garantovanými hodnotami, není věcí Ústavního 

soudu do ní zasahovat. 

Zdrženlivost Ústavního soudu v reformních otázkách může být navíc odůvodněna i 

prakticky. Opakovaně totiž býváme svědky toho, že přehlasovaná politická menšina vzápětí 

poté, co zásadní legislativní změna i přes její odpor úspěšně projde zákonodárným procesem, 

podá návrh na zrušení takového zákona k Ústavnímu soudu. 193 Napadání zákonů pro 

pochybnost o jejich souladu s ústavním pořádkem se tedy stává součástí politické strategie. 

Ačkoliv nepovažuji tento postup za nelegitimní, klade zvýšené nároky na rozhodování 

Ústavního soudu, který musí za všech okolností odhlédnout od tlaků působících 

v celospolečensky exponované kauze a nezávisle rozhodnout. 

 

                                                      
190 Nález Spolkového ústavního soudu BVerfG, 1 BvL 1/09. Ze dne 9. 2. 2010. b.r. Definici pojmu podal 

BVerfG v bodě 135 nálezu. Existenční minimum podle BVerG zahrnuje „jak fyzickou existenci člověka, tedy 
výživu, ošacení, zařízení domácnosti, přístřeší, vytápění, hygienu a zdraví, tak také zajištění možnosti pěstovat 
mezilidské vztahy a minimální míru účasti na společenském, kulturním a politickém životě, neboť člověk jako 
osoba existuje nutně v sociálních vazbách“. Citováno dle: WINTR, Jan. Nález Ústavního soudu o důchodovém 
systému: Quo vadis, sociálněprávní judikaturo Ústavního soudu?. Jurisprudence. 2010, 19(5), 30–39, s. 32. 

191 WINTR, Jan. Nález Ústavního soudu o důchodovém systému: Quo vadis, sociálněprávní judikaturo 
Ústavního soudu?. Jurisprudence. 2010, 19(5), 30–39, s. 38. 

192 Tamtéž 
193 Typickým příkladem byla úprava regulačních poplatků ve zdravotnictví zákonem č. 261/2007 Sb., o 

stabilizaci veřejných rozpočtů. Zákon nabyl platnosti dne 16. 10. 2007, první z návrhů na zrušení části tohoto 
zákona byl podán dne 22. 10. 2007. 
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Role zásady zdrženlivosti ve věci zákazu přímých úhrad za zdravotní péči 

Nález Pl. ÚS 14/02 se vypořádával s argumentací navrhovatele, který tvrdil, že zákon 

č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění novely provedené zákonem 

č. 2/1998 Sb., zakazoval poskytovat zdravotní výkony a služby, které nebyly zahrnuty ve 

zdravotním pojištění a pacienti si je v případě zájmu platili sami. Jádro věci spočívalo ve 

formulaci zákazu přímých úhrad pacientem, neboť v případě extenzivního výkladu zakazovala 

zákonná formulace dle navrhovatele tyto služby poskytovat za úplatu. 

Hypotéza dané normy se vztahovala na „zdravotní péči bez přímé úhrady“194 (tzn. na 

péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění) přičemž úprava po novelizaci nedovolovala 

přijímat od pojištěnce úhradu „za tuto zdravotní péči ani v souvislosti s poskytnutím této 

péče“.195 Cílem novely bylo dle vyjádření Ministerstva zdravotnictví České republiky zabránit 

různým registračním poplatkům, darům poskytnutým v souvislosti se zdravotní péčí a jiným 

platbám pacientů, kterým však byla poskytována péče hrazená zdravotní pojišťovnou.196 

Formulace měla tedy zabránit dvojímu placení jedné služby. 

Ústavní soud dovodil, že napadené znění zákona nebrání poskytování 

nadstandardních služeb nehrazených pojišťovnou (a jejich přímému placení pacienty), a 

návrh proto zamítl. Přístup k věci skrze zásadu zdrženlivosti dokládá úvaha Ústavního soudu, 

dle které „je-li možná ústavně konformní interpretace zákonného ustanovení, dává jí Ústavní 

soud přednost před rušením napadeného ustanovení“.197 

Naplno rozvinul Ústavní soud zásadu zdrženlivosti v této úvaze: „Případné odstranění 

novely, jako jakýsi první krok ke změně zdravotní politiky státu, by znamenalo překročení 

kompetence Ústavního soudu směrem k ústavně nepřípustné pozici ‚pozitivního 

zákonodárce‘, inspirátora nových úprav bez ohledu na to, že napadené ustanovení je v 

souladu s Ústavou. Takový krok přísluší pouze Parlamentu ČR, jehož úkolem je zvážit 

                                                      
194 § 11 odst. 1 písm. d) zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. b.r., ve znění zákona č. 

2/1998 Sb. 
195 Tamtéž 
196 Pl. ÚS 14/02. Ze dne 4. 6. 2003., článek II. Nálezu. 
197Tamtéž, článek III. nálezu 
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možnosti veřejných prostředků a posoudit přiměřenost uplatnění principů ekvivalence a 

solidarity při celkové úpravě zdravotnictví v nové situaci“.198 

Role zásady zdrženlivosti v nálezech o karenční době a zdravotnických poplatcích 

Nález Pl. ÚS 2/08, který byl již v této práci podrobněji rozebírán z hlediska zásady 

solidarity, je prvním nálezem, který se zabýval třídenní karenční dobou v nemocenském 

pojištění. K zásadě zdrženlivosti se v tomto nálezu Ústavní soud nepřímo vyjádřil takto: 

„Zákonné provedení nesmí být v rozporu s ústavními principy, jinými slovy, příslušné zákony 

nesmí ústavně zaručená sociální práva popřít či anulovat. Při provádění ústavní úpravy, 

zakotvené v Listině, se zákonodárce musí řídit čl. 4 odst. 4 Listiny, podle kterého při používání 

ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu“.199 

Dále soud hovoří o „nutnosti zákonného provedení“200 sociálních práv. Na straně jedné tedy 

může být ústavně zaručené právo popřeno absencí adekvátní zákonné úpravy, na straně 

druhé pak takovým vybočením zákonodárce z tohoto zmocnění, které vede k popření 

podstaty a smyslu práva dle čl. 4 odst. 4 Listiny. 

Nález Pl. ÚS 1/08, který byl v této práci již rovněž rozebírán, se zabýval regulačními 

poplatky ve zdravotnictví a jejich souladem s právem na bezplatnou zdravotní péči dle čl. 31 

Listiny. Ve vztahu k obsahu zákona Ústavní soud řekl, že „mají-li navrhovatelé, jako 

představitelé moci zákonodárné, za to, že jimi napadená právní úprava je nevhodná či 

vyvolávající negativní důsledky, mohou usilovat o změnu v rámci politické soutěže, nikoliv v 

rámci soudní kontroly ústavnosti, která ze své podstaty musí být omezena pouze na otázky 

ústavně právní povahy. Pokud by snad Ústavní soud návrhu vyhověl, a rozhodoval sám místo 

zákonodárce, porušil by nejen shora citovaná ustanovení Ústavy ČR, ale zejména by učinil 

zbytečnou soutěž politických stran“.201 Vzhledem k zásadním dopadům zavedení regulačních 

poplatků na celý zdravotnický systém Ústavní soud, veden zásadou zdrženlivosti, uvedl, že 

„pokud by postupoval ve vztahu k jakékoliv reformě, tedy i reformě zdravotnictví, příliš 

aktivisticky, vytvořil by zajisté posléze judikaturu, která by a priori zavírala dveře jakýmkoliv 

reformním snahám. Ústavní soud vychází i z faktu, že účinky reformy lze hodnotit až poté, 

                                                      
198Tamtéž, článek III. nálezu 
199 Pl. ÚS 2/08. Ze dne 23. 4. 2008., bod č. 52. 
200 Tamtéž 
201 Pl. ÚS 1/08. Ze dne 20. 5. 2008., bod č. 90. 
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kdy již vytvořené mechanismy mohly začít fungovat, a dodává, že z pohledu posouzení 

ústavnosti napadených ustanovení mu přísluší pouze rozhodnout o základních principech 

nikoliv již o konkrétní fakticitě“.202 

Ústavní soud sice v nálezu použil test racionality, nicméně než jej provedl, uvedl jej 

takto: „Test racionality, zejména v situaci, kdy Ústavní soud dovodil, že by k zamítnutí nálezu 

mohlo dojít již z důvodu zachování zdrženlivosti, má zde navíc spíše orientační a podpůrnou 

povahu“.203 Tato věta ukazuje na zásadní význam zásady zdrženlivosti. 

Ústavní soud dále dovodil, že v rozporu se zásadou zdrženlivosti by bylo i to, pokud by 

sám prováděl analýzu dopadů zákona. Ad absurdum by taková praxe znamenala: „že by tím 

[Ústavní soud – pozn. autora] (při realizaci uvedených analýz vzápětí po přijetí nové zákonné 

úpravy čehokoliv) zřetelně vstupoval na politické kolbiště a stával se na místo plnění role 

ochránce ústavnosti pouhým kontrolorem či analyzátorem dopadů právních úprav. Je tedy 

primární povinností zákonodárce přizpůsobovat (byť přechodný) reformní právní stav 

faktickým zjištěním, která budou v procesu aplikace zákonných ustanovení učiněna“.204 

Zákaz libovůle zákonodárce 

Mezi právě rozebíranou zásadou zdrženlivosti a zákazem libovůle zákonodárce 

spatřuji následující souvislost. Na straně jedné nevyžaduje zdrženlivý Ústavní soud 

„nejvhodnější“ či „nejlepší“ úpravu ani ji sám nekonstruuje. Na rozdíl od německého 

Spolkového ústavního soudu205 ani od zákonodárce nevyžaduje zevrubné zdůvodnění přijaté 

právní úpravy. Na straně druhé však žádá, aby právní úprava vykazovala určitou 

obhajitelnost, kterou nejlépe vystihuje právě zákazem libovůle zákonodárce. Tento 

požadavek Ústavního soudu je tedy mantinelem, který brání tomu, aby jeho zdrženlivost 

vedla k libovůli a svévoli zákonodárce. 

Nález Pl. ÚS 15/02 se zabývá především zásadou rovnosti. Ústavní soud v něm 

explicitně trvá na tom, že zákonodárce má prostor pro uvážení, jehož limitem je zákaz 

libovůle. Ve věci důchodu horníků soud uvádí, že „se proto nedomnívá, že by určitá 

                                                      
202 Tamtéž, bod č. 91. 
203 Tamtéž, bod č. 102. 
204 Tamtéž, bod č. 113. 
205 Více v kapitole 2.4 
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zvýhodnění těchto pracovníků oproti jiným kategoriím pojištěnců byla projevem libovůle 

zákonodárce. Jde o legitimní pokus zákonodárce o kompenzaci faktického znevýhodnění této 

skupiny, založenou na objektivních a rozumných důvodech a hlediscích“.206 

V již několikrát zmiňovaném nálezu Pl. ÚS 2/08 Ústavní soud opět rozlišil svou úlohu 

od úlohy politické soutěže, když v bodu 79 odlišil „právní úpravu nevhodnou či vyvolávající 

negativní důsledky“207 oproti „argumentům ústavněprávním“.208 

Na tomto místě bych rád polemizoval s nálezem Pl. ÚS 12/94 ve věci „pracujících 

důchodců“. Ústavní soud v této kauze nevyhověl navrhovateli, který tvrdil, že výdělečně činní 

poživatelé starobního důchodu za své odvody do systému sociálního pojištění nedostávají 

odpovídající protihodnotu. 

Na to reagoval Ústavní soud výčtem několika konkrétních protiplnění, která důchodci 

ze svého odvedeného pojistného získávají. Dle mého názoru však jsou tato zanedbatelná a 

vztahují se na situace v praxi málo časté.209 

Dále Ústavní soud navázal již výše citovanou pasáží, ve které praví, že nastavení míry 

zásady solidarity a ekvivalence je věcí zákonodárce, „který nemůže postupovat libovolně“.210 

Ačkoliv s tímto stanoviskem v obecné rovině souhlasím, spatřuji rozpor mezi touto 

argumentací a argumentací obsaženou v nálezu Ústavního soudu České a Slovenské 

Federativní republiky Pl. ÚS 22/92. Tento nález rozebírá problematiku daňové zátěže 

z hlediska zásady rovnosti a říká, že „Ani svrchovanost státu nezakládá pro stát možnost 

ukládání libovolných daní, třeba by se tak stalo na základě zákona“.211 Ohledně daňové 

zátěže uvádí, že „V zásadě nelze vyloučit, aby zákonodárce stanovil diferencované daně podle 

                                                      
206 Pl. ÚS 15/02. Ze dne 21. 1. 2003., článek IV. nálezu. 
207 Pl. ÚS 2/08. Ze dne 23. 4. 2008., bod č. 79. 
208 Tamtéž, bod č. 60. 
209 “Výdělečně činný poživatel starobního důchodu má nárok na invalidní důchod, pokud se stane 

invalidním následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, je-li invalidní důchod vyšší než starobní 
důchod, který pobírá. Kromě toho může pobírat důchod pozůstalého při úmrtí manžela, stejně jako zvýšení 
důchodu pro bezmocnost. Na děti pobírá výchovné včetně příplatku.“ In: Pl. ÚS 12/94. Ze dne 12. 4. 1995. 

210 Pl. ÚS 12/94. Ze dne 12. 4. 1995. 
211 Pl. ÚS 22/92. Ze dne 8. 10. 1992. 
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zásady, že výkonnější subjekt bude odvádět vyšší daně. Není však možno postupovat opačně 

a více zatížit hospodářsky a sociálně slabší subjekty“.212 

Domnívám se, že právě toho se mohl zákonodárce dopustit tím, když zatížil „pracující 

důchodce“ odvody, za které se jim dostávalo pouze minimálního protiplnění. S tím se však 

Ústavní soud v nálezu Pl. ÚS 12/94 vypořádal tak, že z důvodů existujícího protiplnění, jak je 

popsáno výše, popřel úvahu navrhovatele, podle níž je pojistné ve skutečnosti skrytou daní a 

trval na tom, že se jedná o platbu pojistného. 213 Osobně se domnívám, že ačkoliv se může 

jednat o určitý hraniční případ, Ústavní soud zde dovolil zatížení slabší skupiny, čímž porušil 

argumentaci svého předchůdce uvedenou v předchozím odstavci. 

Současně však uznávám, že nález Pl. ÚS 22/92 se zabýval daňovou problematikou a 

vyslovil zákaz znevýhodnění slabší skupiny pouze v souvislosti s daňovým zákonodárstvím. Je 

tak otázkou, zda lze tuto argumentaci použít na případ „pracujících důchodců“. 

Zásada legitimního očekávání 

Studium judikatury ve věcech sociálních práv vede k závěru, že v této oblasti platí jiné 

zásady než v oblasti ostatních základních práv a svobod. Jednou takovou odlišností je také 

pohled Ústavního soudu na zásadu legitimního očekávání či zásadu zachování již jednou 

přiznaných nároků. 

Princip legitimního očekávání souvisí s principem právní jistoty a principem zákazu 

retroaktivity.214 

Lze však shrnout, že Ústavní soud v oblasti sociálních práv odmítá uznávat 

argumentaci navrhovatelů dovolávajících se porušení svých práv nezachováním zásady 

legitimního očekávání, zejména v okamžiku, kdy změnou právního předpisu dochází ke 

snížení zaručovaného standardu práv v jejich neprospěch. 

Nejprve je potřeba uvést nález Pl. ÚS 2/08, kde se Ústavní soud s problematikou 

vypořádává následovně: „Pokud jde o argument ‚legitimního očekávání‘, který je rovněž 

                                                      
212 Tamtéž 
213 Pl. ÚS 12/94. Ze dne 12. 4. 1995. 
214 Pl. ÚS 50/04. Ze dne 8. 3. 2006. 
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obsažen v návrhu 43 poslanců Poslanecké sněmovny, jeho uplatnění není, v oblasti sociálních 

práv, zcela na místě. Jak již bylo výše rozebráno, tato práva jsou odvislá zejména od vývoje 

ekonomické a životní úrovně, dané hospodařením státu. Ve vztahu ke státu, který upadne do 

hospodářských potíží (…), se každý, byť sebe-legitimnější nárok stává iluzorním a poškozeni 

jsou v podstatě všichni. S tím souvisí i otázka ‚již jednou přiznaných nároků‘, které v případě 

sociálních práv nelze brát jako statické“.215 Tohoto stanoviska se Ústavní soud drží i nadále 

jako určitého základního stavebního kamene, a jeho judikatura je tedy v této otázce 

konzistentní. I přesto je další judikatura ve věci podnětná a tento základ rozšiřuje. 

Nález Pl. ÚS 54/10 se v odůvodnění odkazuje na předchozí popisovaný nález. Oproti 

ostatním nálezům rozebírajícím problematiku zásady legitimního očekávání zde navrhovatel 

argumentuje údajným porušením ustanovení Evropské sociální charty: „S cílem zajistit 

účinné uplatnění práva na sociální zabezpečení se smluvní strany zavazují usilovat o postupné 

zvýšení úrovně systému sociálního zabezpečení“.216 Ani pro tento argument však Ústavní 

soud nenalezl rozpor snížení úrovně sociálního zabezpečení (v tomto případě zrušení 

karenční doby v nemocenském pojištění) s ústavním pořádkem a nezrušil napadený právní 

předpis. Dle mého názoru i mohlo svou roli hrát i to, že Evropská sociální charta obsahuje 

závazek „usilovat o zvýšení úrovně“, nikoli bezpodmínečný závazek např. „zvyšovat úroveň“ 

či „nesnižovat úroveň“. 

Další pohled na věc představuje nález Pl. ÚS 55/13, který se odvolává na argumentaci 

Evropského soudu pro lidská práva v případu217, v němž rovněž došlo k redukci sociální 

dávky. Nález ESLP vychází z čl. 1 dodatkového protokolu č. 1 k Evropské úmluvě o lidských 

právech, který zakotvuje ochranu vlastnického práva. Ústavní soud uvádí, že „Podle ESLP je-li 

výše sociální dávky redukována či eliminována, může to představovat zásah do legitimního 

očekávání nabytí majetku“.218 Dále však Ústavní soud uvádí případy, které zásahem do 

legitimního očekávání zcela jistě nejsou. Obecně Ústavní soud shrnuje, že „Podle ESLP je dále 

důležité, že za situace, kdy je určitá konkrétní sociální dávka z důvodu veřejného zájmu 

pozměněna, což může mít za následek její redukci, jsou určité osobě dostupné obecné sociální 

                                                      
215 Pl. ÚS 2/08. Ze dne 23. 4. 2008., bod č. 68. 
216 čl. 12 odst. 3, Evropská sociální charta. 14/2000 Sb. m. s. b.r. 
217 Stec a další proti Spojenému království. 6. 7. 2005. 2005. 
218 Pl. ÚS 55/13. Ze dne 12. 5. 2015. s. bod č. 49. 
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dávky, přičemž není rozhodné ani to, že za určitých okolností na ně ani nemusí dosáhnout“.219 

Z toho vyvozuji, že případy, ve kterých by ESLP skutečně na základě snížení úrovně sociálních 

práv dovodil zásah do zásady legitimního očekávání nabytí majetku, budou zcela okrajovou 

záležitostí. 

Rozebíraný nález podobně jako nález Pl. ÚS 2/08 zdůrazňuje závislost úrovně 

sociálního zabezpečení na ekonomických možnostech společnosti povinnost respektovat 

politickou soutěž, když říká, že „Institut legitimního očekávání totiž nechrání nezměnitelnost 

rozhodného období do budoucna, jelikož určení jeho rozsahu je (a to i v tomto případě) 

závislé přinejmenším na ekonomické situaci státu a rovněž částečně i politických úvahách 

(prioritách), které se pak mohou zcela legitimně projevit i v úpravách organizace poskytování 

podpory v nezaměstnanosti. Byl-li by součástí ústavního pořádku obecný imperativ 

nezměnitelnosti (nezhoršitelnosti) státní podpory (dovozený z některého z obecných 

ústavních principů), byla by zpochybněna argumentační linie dosavadní judikatury ve věcech 

jisté ‚politické‘ povahy sociálních práv, jejichž nepodkročitelnou mez představují toliko 

závazky plynoucí z ústavního principu lidské důstojnosti“.220 

Argumentace Ústavního soudu v této věci mě vedla k úvaze o tom, jaké důsledky by 

mělo uznávání zásady legitimního očekávání i v oblasti sociálních práv pro zákonodárce. 

Vycházel jsem z popisu politické praxe uvedené samotným Ústavním soudem: „levicově 

orientované vlády měly tendenci nejrůznější sociální dávky zmnožovat, zatímco pravicověji 

orientované vlády mají tendenci opačnou“.221 Dle této úvahy lze ad absurdum domýšlet, že 

striktní dodržování zásady zachování již jednou přiznaných nároků by zakládalo určitou 

nadzákonnou pozici těch zákonů, které tvoří dosažený standard sociálního zabezpečení, 

neboť jejich změnu či zrušení by nebylo možné provádět běžným zákonem. Důsledkem toho 

by dle mého názoru došlo k porušení základních pravidel, která vyplývají z hierarchie 

pramenů práva.222 

                                                      
219 Tamtéž 
220 Pl. ÚS 55/13. Ze dne 12. 5. 2015. s. bod č. 71. 
221 Tamtéž, bod č. 48. 
222„Normativní akt smí být změněn nebo zrušen jen normativním aktem téhož nebo vyššího stupně 

právní síly“. BOGUSZAK, Jiří, Jiří ČAPEK a Aleš GERLOCH. Teorie práva. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004, s. 41. 
ISBN 80-735-7030-0. 
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Ke stejné úvaze došel Vyhnánek v článku223 , v němž rozebíral status ústavně 

zaručených práv a jeho vliv na aplikaci testu proporcionality. V článku nejprve rekapituluje 

vývoj posledních desetiletí, kdy „již prakticky nelze nalézt žádná čistě negativní práva, neboť i 

z klasických svobod lze dovozovat pozitivní nároky (např. ze zákazu mučení lze vyvodit i 

povinnost státu chránit jednotlivce před mučením ze strany třetích osob); jinými slovy, téměř 

každé základní právo má své negativní i pozitivní aspekty“.224 Na základě toho konstatuje, že 

zatímco v případě tzv. negativních práv (ponechme si zákaz mučení jako příklad) je poměrně 

snadné určit tzv. bod nulového zásahu (osoba není podrobena mučení ze strany státní moci 

ani ze strany třetí osoby), v případě sociálních práv je určení bodu nulového zásahu225 

nemožné.226 Důvod vysvětluje dále na příkladu práva na přiměřené hmotné zabezpečení ve 

stáří. Uvádí: „Pokud by měl být na takové opatření [opatření snižující standard hmotného 

zabezpečení ve stáří – pozn. aut.] aplikován druhý krok testu proporcionality227, musela by 

být opět vymezena hranice chráněné sféry (…). To však v případě základních sociálních práv 

(resp. pozitivních nároků z nich vyplývajících) není vůbec jednoduché, neboť v jejich případě 

neexistuje sféra, která by existovala nezávisle na vůli státu a zásahy do níž by mohly být 

zkoumány“.228 

Aby přesvědčivě vyloučil možnost nalezení bodu nulového zásahu u sociálního práva, 

předkládá dva způsoby, kterými by snad bylo možné nalézt nulový bod u práva na přiměřené 

hmotné zabezpečení ve stáří. První možností by bylo autoritativní určení konkrétní částky, jíž 

má starobní důchod dosahovat. Jakákoliv nižší částka by byla zásahem do základního práva 

na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří. „Jinou možností by bylo označit jako bod 

nulového zásahu již jednou dosažený stav garancí určitého pozitivního (zpravidla sociálního) 

                                                      
223 VYHNÁNEK, Ladislav. Proporcionálně či jinak?. Časopis pro právní vědu a praxi. 2014, 22(3), 203–

221. ISSN 1210-9126. 
224 Tamtéž, str. 208 
225 V případě sociálních práv lze bod nulového zásahu popsat jako úroveň, kdy do sociálního práva není 

zasaženo např. zákonnou úpravou, na jejímž základě je poskytováno plnění, které není dostatečné k provedení 
daného sociálního práva zaručeného Listinou základních práv a svobod. 

226 “Zatímco však bod nulového zásahu do svobody projevu lze vymezit poměrně jednoduše, vymezení 
obdobných mantinelů u pozitivních sociálních práv možné není.” In: VYHNÁNEK, Ladislav. Proporcionálně či 
jinak?. Časopis pro právní vědu a praxi. 2014, 22(3), 203–221, s. 209. ISSN 1210-9126. 

227 Druhý krok testu proporcionality je test potřebnosti, tedy test, zda by bylo možno dosáhnout 
sledovaného cíle i jinak, šetrněji k chráněnému základnímu právu. 

228 VYHNÁNEK, Ladislav. Proporcionálně či jinak?. Časopis pro právní vědu a praxi. 2014, 22(3), 203–
221, s. 209. ISSN 1210-9126. 
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práva. Pak by jako zásah bylo posuzováno každé snížení této úrovně.“229 Tento postup by de 

facto znamenal přiznání ústavní ochrany již dosažené úrovně práv, ústavní ochrany tedy 

legitimního očekávání jejich trvání. Vyhnánek dochází ke stejnému názoru, ke kterému jsem 

došel při studiu judikatury výše, když uzavírá druhou možnost takto: „Takový přístup by však 

podle mého názoru nepřípustně fixoval konkrétní zákonné garance a přiznával by jim ústavní 

relevanci“.230 Ačkoliv uvádí, že existuje i protikladný názor231, následky takového přístupu 

popisuje ad absurdum takto: „Kromě zjevné nelogičnosti tohoto postupu (vyvozování obsahu 

ústavy z předpisu nižší právní síly) by tím docházelo k významnému zásahu do politické 

soutěže, neboť a priori přípustné by bylo jen zvyšování plnění poskytovaných státem, zatímco 

každé jejich snížení by bylo v reálném ohrožení ze strany Ústavního soudu“.232  

                                                      
229 Tamtéž 
230 Tamtéž 
231 Poznámka pod čarou č. 43 tamtéž. 
232 VYHNÁNEK, Ladislav. Proporcionálně či jinak?. Časopis pro právní vědu a praxi. 2014, 22(3), 203–

221, s. 209-210. ISSN 1210-9126. 
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Závěr 

Diplomová práce byla rozdělena na obecnou a zvláštní část. V obecné části byla 

rozebrána převážně zásada solidarity, dále také zásada ekvivalence, zásada spravedlnosti a 

zásada subsidiarity tak, jak je líčí literatura a popisuje jejich vzájemné vztahy. Dále rozebírá 

několik historických přístupů k solidaritě. 

Ve zvláštní části bylo rozebráno několik nálezů Ústavního soudu k problematice 

sociálních práv, které se mnohdy řadí mezi ty kontroverznější. I díky tomu vznikala separátní 

vota a články, z nichž jsem mohl čerpat. Napříč rozhodovací praxí Ústavního soudu jsem se 

snažil vyhledat takové nálezy, které ve svém odůvodnění představily ucelenější úvahy na 

téma, co je solidarita a jaká je její role ve společnosti. Práce je o to zajímavější, že teoretický 

výzkum solidarity jsem prováděl na meritu rozebíraných případů, a často se jednalo o kauzy 

mediálně sledované. 

Kromě zásady solidarity byly ve zvláštní části práce rozebrány také zásady, které s ní 

úzce souvisejí a bez jejichž kontextu by výklad nebyl úplný. 

Solidarita je jedním ze základních stavebních kamenů kulturnosti lidské společnosti. 

Naše vnímání solidarity vychází ze židovsko-křesťanských kořenů evropské kultury. Sociální 

solidarita umožňuje realizovat lidskou důstojnost. Má řadu aspektů – kromě prosté lidskosti, 

která by, věřím, měla stát na předním místě, působí i jako prevence sociálních konfliktů. Lze 

ji členit na solidaritu vnitřní a vnější. Vnitřní solidarita je dobrovolná a je motivována lidským 

soucitem hlavně v menších skupinách osob, jako je např. rodina. Vnější solidarita je oproti 

tomu zprostředkována a vynucována státem. Zatímco dobrovolná solidarita je morálně 

hodnotnější, státem zajišťovaná solidarita je schopna systematicky pokrýt potřeby všech 

osob, které postihne určitá sociální událost. Oba druhy solidarity tak mají odlišné vzájemně 

se doplňující role v péči o potřebné. 

Zásada solidarity je odvětvovým principem práva sociálního zabezpečení, přičemž lze 

říci, že míra jejího uplatnění určuje charakter daného státu. Má vliv na životní úroveň většiny 

lidí ve společnosti. I proto jsou otázky, jakým způsobem a jak velkoryse má stát podporovat 

osoby vystavené sociálním událostem, předmětem žhavé společenské diskuze. Jakkoli lze 
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shromáždit argumenty pro různé názory, a v práci jsem se o to alespoň částečně pokusil, je 

zřejmé, že v této otázce neexistuje jediný a správný závěr. 

Úkolem státu je nastavit takové parametry, které nebudou příliš demotivační pro 

ekonomicky aktivní přispěvatele do systému sociálního zabezpečení, ale zároveň zabezpečí 

dostatečnou životní úroveň příjemců z tohoto systému. Vyvažování těchto parametrů je 

permanentním úkolem sociálního zákonodárství. Úroveň plnění, kterou stát v různých 

situacích různým skupinám osob poskytuje, musí být předmětem celospolečenského 

konsenzu vznikajícího na základě výsledků voleb a vyjádřeného v normách platného práva. 

Sociální politika má v českých podmínkách velmi bohatou tradici. Představitelé české 

školy sociální politiky se od konce devatenáctého století až do nástupu komunismu podíleli 

na tvorbě kvalitního a na svou dobu moderního sociálního zákonodárství. Jejich myšlenky 

pak ovlivnily podobu dnešního moderního sociálního systému. Práce se však neomezovala 

pouze na autory historické, zmínila i současné inspirativní osobnosti a jejich publikační 

činnost. 

Ve zvláštní části práce byly rozebrány nálezy, ve kterých se Ústavní soud zabýval 

podstatou zásady solidarity, jejími vlastnostmi a zároveň jejími projevy v konkrétní právní 

úpravě. Často se jednalo o nálezy z různých důvodů kontroverzní. Vyvolaly proto mnohé 

ohlasy mezi odbornou veřejností, které práce rovněž reflektovala. 

Prvním rozhodnutím, na který pozdější sociálněprávní judikatura Ústavního soudu 

České republiky navazuje, je nález Pl. ÚS 12/94, který o solidaritě hovoří takto: „Ve všech 

existujících systémech sociálního zabezpečení jsou v různém poměru zastoupeny zásady 

solidarity a ekvivalence. Každý systém sociálního zabezpečení nese s sebou zvýhodnění 

určitých sociálních skupin, podle toho, je-li preferováno spíše hledisko solidarity nebo 

upřednostňována zásada ekvivalence. Tato úprava je vyhrazena zákonodárci, který nemůže 

postupovat libovolně, ale při stanovení preferencí musí přihlížet ke sledovaným veřejným 

hodnotám“.233 

                                                      
233 Pl. ÚS 12/94. Ze dne 12. 4. 1995. 



56 
 

Z dalších nálezů byly v práci rozebrány nálezy ve věcech odvodů pracujících důchodců 

do systému sociálního zabezpečení, vlivu platů soudců na jejich nezávislost, karenční doby 

v době prvních tří dnů pracovní neschopnosti, regulačních poplatků ve zdravotnictví, 

redukčních hranic při kalkulaci důchodu a ve věci přímých úhrad zdravotních úkonů 

pacientem. 

K objektivizaci postupu přezkumu souladu zákonné úpravy provádějící sociální práva 

s prameny ústavního práva vymezil Ústavní soud test racionality, který je pro případ 

sociálních práv vhodnější než test proporcionality užívaný soudem v případech jiných práv. 

Při hlubším studiu jsem si však uvědomil, že vymezení tohoto testu bylo pouze prvním 

krokem k vytvoření jednotné a předvídatelné judikatury. 

Zákonodárce je ve své činnosti omezen na jedné straně povinností provést zákonnou 

úpravu práv vypočtených v čl. 41 odst. 1 Listiny, na straně druhé povinností provést tato 

práva způsobem, který zachová jejich podstatu a smysl dle čl. 4 odst. 4 Listiny. Ani v těchto 

hranicích však zákonodárce nesmí jednat svévolně. Právní úprava musí vykazovat určitý 

smysl a být podložena legitimním důvodem. Ústavní soud však nevyžaduje od zákonodárce 

podrobné odůvodnění právní úpravy, jako to činí německý Spolkový ústavní soud. 

Spolu se zásadou solidarity, která je jádrem této práce, byly v práci rozebrány další 

související zásady, které jsou jejím nutným kontextem. Rozebrána byla zásada zdrženlivosti 

provázená úvahami Ústavního soudu o tom, které argumenty navrhovatele má při svém 

rozhodování zvažovat a které otázky naopak zůstávají na politickém uvážení zákonodárce. 

Ten je na rozdíl od soudu vybaven politickou legitimitou a v rámci dělby moci mu náleží 

tvorba právních předpisů. V těchto otázkách ponechává Ústavní soud zákonodárci podstatně 

více prostoru než německý Spolkový ústavní soud. 

Zákaz libovůle zákonodárce je opačným extrémem stejného problému, neboť ačkoliv 

Ústavní soud, jak bylo řečeno, ponechává zákonodárci prostor pro volbu konkrétního řešení, 

vyžaduje, aby právní úprava nebyla projevem svévole zákonodárce. 

Nakonec přichází zásada legitimního očekávání, které Ústavní soud v případě 

sociálních práv přisuzuje poněkud jiný význam než ve zbytku právního řádu. Ústavní soud 
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totiž nedává zapravdu navrhovatelům, pokud tvrdí, že snížením dosažené úrovně sociálních 

práv byla tato zásada porušena. 

Vytvoření většího množství judikatury, které lze očekávat v příštích letech a 

desetiletích, pak s velkou pravděpodobností přispěje k větší předvídatelnosti rozhodnutí, 

neboť ke každému sociálnímu právu, které Listina zakotvuje, bude k dispozici dostatečná 

judikatura. Úvahy Ústavního soudu, zejména při aplikaci prvního kroku testu racionality (tedy 

při stanovení esenciálního jádra sociálního práva), tak bude možno lépe předvídat. 

Z toho důvodu lze připustit, že po určité době ztratí tato práce na aktuálnosti a bude 

užitečná především jako bod, od nějž se bude moci další studium problematiky odvíjet. 
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Zásada solidarity a její promítnutí v českém sociálním zabezpečení 

Abstrakt 

Předložená diplomová práce se zabývá uplatněním zásady sociální solidarity jako 

jedné ze stěžejních zásad práva sociálního zabezpečení. Jedná se o společensky exponované 

téma, neboť míra jejího zohlednění má vliv na životní úroveň většiny osob, a právě péče 

o slabší členy je dokladem kulturnosti dané společnosti. 

Diplomová práce se skládá z obecné a zvláštní části. 

V obecné části vymezuje zásadu solidarity a další zásady: protikladnou zásadu 

ekvivalence, zásadu spravedlnosti a zásadu subsidiarity. Dále rozebírá filozofický a historický 

kontext solidarity, který vychází z židovsko-křesťanských kořenů evropské kultury. 

V novodobé historii se zaměřuje na vývoj na území Čech, Moravy a Slezska. 

Popisuje, že současná podoba sociálního systému navazuje na bohatou intelektuální 

minulost českých ekonomů a právníků. I v současné době existují na tomto poli inspirativní 

lidé a myšlenky a zůstává nekončícím úkolem hledat mezi nimi ty nejvhodnější.  

Zvláštní část práce analyzuje nálezy Ústavního soudu České republiky, které se 

k zásadě solidarity a vyjadřovaly a dotýkaly se i příbuzných zásad: zásady zdrženlivosti 

v politických otázkách, zásady zákazu libovůle zákonodárce a zásady legitimního očekávání. 

Zabývá se rozdíly mezi testem proporcionality a testem racionality. Druhý z nich Ústavní 

soud vytvořil pro případ, kdy napadená právní úprava koliduje s ústavně zaručeným 

sociálním právem. Z uvedených hledisek hodnotí rozebíraná judikatura i hlavní sociální 

systémy, jako jsou důchodové pojištění, nemocenské pojištění a zdravotní pojištění. Dále 

práce reflektuje odbornou literaturu k tématu, hledá mezi judikáty souvislosti, a tím de facto 

zjišťuje, nakolik jsou rozhodnutí Ústavního soudu v této oblasti předvídatelná. V souladu se 

zadaným tématem se práce ve zvláštní části drží české judikatury, pasáže srovnávající český 

přístup s přístupem zahraničním mají pouze doplňující úlohu. 
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Lze říci, že judikatura Ústavního soudu urazila v této oblasti velký kus cesty, což se 

projevilo např. zavedením testu racionality či konzistentními a vzájemně navazujícími 

odůvodněními rozhodnutí v některých věcech. Lze předpokládat, že časem dojde k vyjasnění 

dalších otázek, rozhodnutí budou ještě předvídatelnější, a dojde tak k navýšení právní jistoty 

v oblasti sociálních práv.  

Ačkoliv je uplatňování zásady solidarity v systému sociálního zabezpečení v našem 

kulturním prostředí nevyhnutelné, zůstává otázkou míra jejího zohlednění a způsob 

nastavení jednotlivých systémů tak, aby vhodně působila na všechny účastníky. 

Klíčová slova: 

Solidarita, ekvivalence, právní zásada, sociální zabezpečení  
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The principle of solidarity and its impact on the Czech social security system 

Abstract 

This thesis studies and describes the application of the social solidarity principle in 

the social security law, which is an elementary principle in this field. It is a widely discussed 

topic, as the extent of its application directly impacts the standard of living for most people. 

It is the care for the needy that determines the cultural character of given society. 

The thesis consists of the general part and the special part. 

In the general part, the social solidarity principle is defined, as well as other 

principles: the contradictory principle of equivalence, the justice principle and the 

subsidiarity principle. The general part also deals with the philosophical and historical 

context of solidarity that stems from the Jewish-Christian roots of the European culture. In 

the modern era, it focuses on the evolution of the conception of solidarity and solidarity 

principle in the area of the Bohemia, Moravia and Silesia. 

It shows that the current state of the social security system builds on the rich 

intellectual past of Czech economists and lawyers. Moreover, there are inspiring people and 

ideas in this area nowadays. It is a never-ending task to keep looking for the best among 

them. 

The special part analyses the decisions of the Constitutional Court of the Czech 

Republic that analysed the principle of solidarity and also touched on these related 

principles: the judicial self-restraint principle in political questions, prohibition of 

arbitrariness of the legislator and the principle of legitimate expectation. It describes the 

difference between the proportionality test and the rationality test. The latter was designed 

by the Constitutional Court for comparing rights colliding with constitutionally guaranteed 

social rights. From this viewpoint, the decisions describe the most important social systems 

such as the pension insurance, the sickness insurance and the healthcare insurance. The 

thesis is based on related professional literature. The thesis investigates the connections 

among these decisions and thus finds out to what extent the decisions of the Constitutional 
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Court are predictable. In line with the given topic, the thesis deals in its special part primarily 

with the decisions of Czech courts, while the passages comparing the Czech approach to the 

foreign approach only play a complementary role.  

It can be said that the case law of the Constitutional Court of the Czech Republic has 

made great progress, which is manifested for example in introducing the rationality test or 

through consistent and mutually connected decision making in some matters. It can be 

assumed that in the future more legal questions will be clarified, the decisions will be even 

more predictable and the legal certainty will increase in the field of social security law. 

Although the application of the solidarity principle in the social security system is 

inevitable in our cultural environment, the question is to what extent it should be 

considered and how the specific systems should be set so that they would impact all 

participants correctly. 

Key words: 

Solidarity, equivalence, legal principle, social security 


