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Úvod 

Píše se rok 480 před naším letopočtem a athénské lidové shromáždění má 

rozhodovat o tom, jestli je Aristeidés nepřítel státu, a má proto být vypovězen z obce na 

dobu 10 let. Přímo na tomto lidovém shromáždění k Aristeidovi přistoupil jistý občan a 

požádal ho, aby mu napsal na hlasovací střep jméno Aristeidés, protože on sám psát neumí. 

Aristeidés se ho zeptal: „Ty víš, kdo je Aristeidés?“ Občan odpověděl: „Vůbec ho neznám, 

ale je mi protivné, jak ho všude nazývají spravedlivým.“ Aristeidés pak beze slova napsal 

své jméno na jeho střep.1 

Je takové rozhodování o právech a povinnostech jednotlivce prostřednictvím 

lidového hlasování demokratické? Je v souladu s principy právního státu? Cílem této práce 

je tyto otázky zodpovědět, vymezit či snad alespoň nastínit možné podoby vztahu 

demokracie a právního státu. Aby to ale bylo vůbec možné, je nutné nejprve oba pojmy 

vymezit. O to se pokusím prostřednictvím komparace různých přístupů v literatuře, na 

jejímž základě bych rád učinil obecnější závěry. Vzhledem k množství způsobů, jakým 

mohou být pojmy právní stát i demokracie vymezeny, jeví se jako účelné rozčlenit 

jednotlivé autory do několika skupin podle toho, jakým způsobem právní stát či 

demokracii definují. Rád bych se také alespoň na okraj zmínil o tom, jak je právní stát a 

demokracie vnímána českým ústavním pořádkem s důrazem na náhled Ústavního soudu 

ČR. 

Koncepce právního státu bývají zpravidla členěny podle toho, na které aspekty je 

kladen důraz, na formální a materiální. S přihlédnutím k významným odlišnostem 

v různých materiálních pojetích, hodlám dále rozdělit materiální právní stát na úzký a 

široký. 

Podobně také teoretici demokracie kladou na ni rozdílné množství požadavků. 

Podle toho budu rozlišovat procedurální (úzké pojetí) a substantivní (široké pojetí) 

demokracie. 

                                                 
1Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Praha : Argo str. 709, ISBN 80-

7203-023-X 
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Je pravděpodobné, že vlastní vztah demokracie a právního státu se bude lišit 

v závislosti na pojetí jednotlivých pojmů. Vztah demokracie a právního státu se tak 

rozpadne do vztahů mezi jednotlivými koncepty právního státu a demokracie. Konečně 

bych také rád přispěl do diskuze o tom, které z koncepcí mají být označovány tradičními 

pojmy a zda (které) si zaslouží vlastní svébytné označení. 
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1. Právní stát 

Otázka po tom, co je právní stát rozhodně není pouze akademickým cvičením, ale 

naopak problematikou s širokým praktickým dopadem, ať už na každodenní politiku nebo 

na aplikaci práva.2 Vzhledem k tomu, že politika je metodou rozhodování a především 

procesem,3 v němž se vytváří státní moc, a zároveň i určuje, co má být právem, je pro ni 

vymezení rámce, v němž se političtí představitelé mohou pohybovat, zcela zásadní. Přitom 

právě právní stát je nejobecnějším principem, který takový rámec poskytuje. 

Klade-li si aplikační praxe otázku „co je po právu“, je třeba uvést, že z principu 

právního státu vyplývá, že právem je jedině to, co je obsaženo v zákonem uznané formě a 

bylo přijato zákonem předepsaným způsobem. Tento a další principy právního státu proto 

mohou být určitým vodítkem usnadňujícím interpretaci práva. (Koncept právního státu 

přinejmenším stanoví, co má být aplikováno či interpretováno.) Kromě toho může právní 

stát být limitem interpretace práva například v tom smyslu, že žádná právní norma nemá 

být vykládána v rozporu se svým výslovným zněním, ale ani zamýšleným smyslem. Bližší 

vysvětlení významu a obsahu pojmu právní stát je obsahem následujících kapitol. 

Slovní spojení „právní stát“ je poměrně běžně užívanou součástí obecné češtiny. 

Navzdory tomu nepanuje na obsahu tohoto pojmu všeobecná shoda ani na odborné úrovni. 

Přesto lze vysledovat určité znaky, které jsou společné naprosté většině pohledů na pojem 

právního státu. Základním kamenem pojmu právní stát je sebeomezení státní moci.4 K této 

myšlence stojící u zrodu právního státu byly postupně přidávány další kvality, požadavky 

na stát samotný i právo, kterým jedině je státní moc omezena. Po mém soudu jsou však 

některé koncepce právního státu postaveny na odlišných základech a (ačkoli se zpravidla 

k principům legalistického právního státu také hlásí) upřednostňují jiné zásady či hodnoty. 

Způsob, jakým jednotliví autoři přistupují k pojmu právního státu, lze snad 

s určitým zjednodušením rozdělit do několika skupin. Setkáváme se tak s legalistickým 

pojetím právního státu, které se v zásadě spokojuje s principem sebeomezení státní moci 

                                                 
2 KOSAŘ, David et al. Ústavní právo : Casebook. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2014, str.37, ISBN 978-80-

7478-664-8 
3 KYSELA, Jan. Politika a právo : Úvod do ústavního práva. In NOVÁK, Miroslav et al. Úvod do studia 

politiky. Praha : Sociologické nakladatelství, 2011, str. 173-202, ISBN 978-80-7419-052-0. 
4 GERLOCH, Aleš; HŘEBEJK, Jiří; ZOUBEK, Vladimír. Ústavní systém České republiky. 5. vydání. Plzeň : 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. str. 321, ISBN 978-80-7380-423-7. 
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právem a nijak se nezabývá kvalitami tohoto práva, formálním pojetím, jež naopak zkoumá 

i právní normy samotné a s materiálním pojetím právního státu, které na rozdíl 

od formálního klade na právo, jímž je stát vázán, hodnotové nároky.5 Nejširší přístup 

ke zkoumanému pojmu se zabývá také strukturou státní moci.6 Tento náhled na právní stát 

zastává mimo jiné i Ústavní soud České republiky. 

Považuji za potřebné zdůraznit, že způsob nahlížení na právní stát (formální či 

materiální) není možné směšovat s rovinami právního státu, jak je vymezuje Aleš Gerloch.7 

Podle něj má právní stát formální rovinu, jejíž podstatou je, že právem může být výhradně 

to, co stát za právo uzná, respektive jen to, co je obsaženo ve formách státem uznaných za 

pramen práva. Materiální rovinou právního státu potom Aleš Gerloch rozumí skutečnou 

vynutitelnost právních pravidel, tedy princip zaručující, že povinnost uložená právem bude 

skutečně splněna, a to případně i státním donucením. 

1.1. Formální pojetí právního státu 

Pojetí, které tvoří samotné jádro pojmu právní stát, neboť je historicky nejstarší, se 

obvykle nazývalo formální. V současnosti je ale formální stát chápán šířeji. (K tomu viz 

následující část této kapitoly.)  „Právní stát je možno vymezit jako stát, ve kterém se 

uplatňuje legalita, a to i vůči orgánům státu a dalším orgánům veřejné moci (původní 

formální pojetí právního státu)...“8 Tento nejužší přístup k právnímu státu bývá označován 

také jako legalistický.9 Tohoto označení se přidržím také já. 

Synonymem pro legalitu je zákonnost. Zákonností je třeba rozumět podřízenost 

státní moci zákonu. Výrazem této podřízenosti je zásada enumerativnosti veřejnoprávních 

pretenzí. Tato zásada zakotvená také v české ústavě10 vyjadřuje představu, že státní moc 

musí být vázána právem, které stanoví rámec, v němž jedině může být státní moc 

vykonávána. Státní moc tak může být vykonávána výhradně, připouští-li to zákon, jen 

                                                 
5 KYSELA, Jan. Ústava mezi právem a politikou : Úvod do ústavní teorie. Praha : Leges, 2014. str. 257, 

ISBN 978-80-7502-022-2. 
6 „… totiž nestanoví pouze měřítko kvality právního řádu, nýbrž klade jisté požadavky i na samotný stát a 

jeho zřízení.“ KOSAŘ, David et al. Ústavní právo : Casebook, str.37. 
7 GERLOCH, Aleš; HŘEBEJK, Jiří; ZOUBEK, Vladimír. Ústavní systém České republiky, str. 194. 
8 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 5. vydání. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. str. 

195, ISBN 978-80-7380-233-2. 
9 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. str. 197. 
10 Čl. 2 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v účinném znění 
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v rozsahu určeném zákonem a způsobem dle zákona, tedy secundum et intra legem. 

Komplementárním principem, jenž taktéž stojí v základech právního státu a který platí 

naopak pro soukromé osoby, je princip legální licence. Podle něj je každá osoba oprávněna 

činit vše, co není zákonem zakázáno, a zároveň nelze žádné osobě uložit povinnost jinak 

než na základě zákona a v jeho mezích (výhrada zákona při ukládání povinností).11 Ve 

svém formálním pojetí je právní stát produktem právního pozitivismu,12 což je důvodem, 

proč se obvykle mluví o zákonnosti (vázanosti státní moci zákonem) a nikoli o vázanosti 

státní moci právem obecně. Nutno však dodat, že tento přístup není všeobecně přijímaný. 

V současné době totiž čistý (exkluzivní) právní pozitivismus a vlastně ani formální právní 

stát není uplatňován příliš často. Při aplikaci práva tak je spíše častěji zákonností rozuměna 

vázanost právem z kteréhokoli pramene práva. Tím však opouštíme exkluzivní právní 

pozitivismus a přikláníme se, po mém soudu, k širším pojetím právního státu nebo vlády 

práva, o jejichž vztahu bude pojednáno dále. Kromě toho je třeba zmínit také Jiřího 

Boguszaka, který zákonnost definuje, vyjma povinnosti dodržovat právo, také jako nutnost, 

aby všechny relevantní společenské vztahy byly regulovány právem, čímž jedině může být 

garantována ochrana „… před jakýmkoli jiným donucením (donucením, jež se neopírá o 

právo)“.13 Tento požadavek se opírá o zkušenost s komunistickým režimem a jeho 

„socialistickou zákonností“, kdy byly k státnímu útlaku hojně využívány mimoprávní 

prostředky.14 Jiří Boguszak zároveň uvádí, že tento druhý požadavek, je-li spojen 

s hodnotami, kterým právní stát slouží, nelze již zahrnout do pozitivistického pojmu 

legality.15 

Právě tyto principy (zákonnost, enumerativnost veřejnoprávních pretenzí, legální 

licence s výhradou zákona při ukládání povinností) jsou jedinými definičními znaky 

právního státu v jeho, jak už bylo řečeno výše, nejužším, historicky nejstarším, takzvaném 

                                                 
11 Čl. 2 odst. 3 a čl. 4 odst. 1 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY 

ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky, v účinném znění 
12 K tomu viz GÁBRIŠ, Tomáš. Právny štát vs. ústavný štát : pohľady právneho pozitivizmu, non-

pozitivizmu a právneho realizmu in BERDISOVÁ, Lucia (ed.). Princíp legality v materiálnom právnom štáte 

: Zborník zo sekcie medzinárodnej vedeckej konferencie „Právny štát – medzi vedou a umením“, ako súčasti 

medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni, 20. – 21. septembra 2018. Trnava : Právnická 

fakulta TU v Trnave, 2018. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018.str. 61, ISBN 978-80-8168-983-3. 
13 BOGUSZAK, Jiří, ČAPEK, Jiří, GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 2. vydání. Praha : ASPI, 2004. str. 209, 

ISBN 80-7357-030-0 
14 BOGUSZAK, Jiří a kol. Teorie práva. str. 219. 
15 BOGUSZAK, Jiří a kol. str. 208. 
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legalistickém pojetí. Většinou současných autorů je tento přístup označován, s ohledem na 

historickou zkušenost, za nedostatečný, a proto překonaný. 

Všechna další pojetí právního státu jsou historicky mladší. Některá z nich jsou 

jakousi nadstavbou legalistického právního státu, zatímco jiná stojí na odlišných 

principech, a mohou se tak případně dostat dokonce do rozporu se zásadami legalistického 

právního státu. To, co je v současnosti obvykle chápáno jako formální právní stát, si 

nevystačí s výše uvedenými zásadami, ale na legalistický právní stát bezprostředně 

navazuje. 

O (širší) formální pojetí právního státu jde tehdy, jestliže jsou kladeny nároky nejen 

na samotnou formu, ale také na obsah norem, jež jsou uznány za právo. Příznačným je 

v tomto ohledu vymezení právního státu Lonem Fullerem,16 jehož osm pravidel vyžaduje 

na právu určité vlastnosti. Lon Fuller se netáže pouze po formě, nýbrž také kvalitě norem. 

Na prvním místě je požadavek obecnosti právní normy. Obecností zákona se 

zpravidla rozumí to, že právní norma upravuje práva a povinnosti druhově určených osob. 

V tomto smyslu je obecnost opakem individuálnosti.17 Obecný právní předpis je proto 

určen předem neznámým osobám (každému, kdo se např. stane studentem, prezidentem, 

ale nikoli jmenovitě uvedeným lidem). Vedle obecnosti je nutno rozlišovat také 

abstraktnost právních norem v protikladu ke konkrétnosti. V právní normě tedy nesmí být 

konkrétně určena věc, či záležitost, na níž právní úprava dopadá. Sporné může být zdánlivě 

abstraktní určení, které však je „ušito na míru“ konkrétní materii.18 Někdy je však zásada 

abstraktnosti práva považována za součást obecnosti. Princip obecnosti zákona v tomto 

širokém smyslu považuje za podstatnou náležitost právního státu také český Ústavní 

soud,19 který ji klade do souvislosti s dělbou moci, kdy obecnost práva vymezuje vůči 

soudním rozsudkům a správním aktům. 

Dále Fuller požaduje princip publicity, což znamená, že každé právní pravidlo musí 

                                                 
16 FULLER, Lon. Morálka práva. Praha : Oikoymenh, 1998, str. 48-90, ISBN 80-86005-65-8. 
17 Nález Ústavního soudu ze dne 18. 4. 2001, sp. zn. Pl.ÚS 55/2000, Zrušení některých ustanoveních zákona 

č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a změna některých souvisejících zákonů. 
18 např.: „každé mezinárodní letiště s počtem cestujících více než 8 milionů ročně“ 
19 Nález Ústavního soudu ze dne 10. 9. 2018, sp. zn. Pl.ÚS 27/09, Kauza Melčák – zkrácení volebního 

období Poslanecké sněmovny jednorázovým ústavním zákonem. 



 

7 

 

 

být vyhlášeno tak, aby jeho adresáti měli skutečnou možnost seznámit se s ním. Zároveň 

vyzdvihuje význam veřejnosti procesu přijímání práva. 

Třetí podmínkou je zásadní prospektivita práva, neboť pravidlo slouží k tomu, aby 

svým adresátům stanovilo, jak se chovat. Pokud však pravidlo dopadá na jednání, které již 

bylo vykonáno, nemá adresát žádnou možnost své chování takovému pravidlu přizpůsobit. 

Retroaktivní normy jsou nicméně přípustné a někdy i prospěšné, ovšem pouze výjimečně a 

vždy v kontextu prospektivního právního řádu a ve prospěch adresátů práva. V této 

souvislosti je snad vhodné připomenout obvyklé rozlišování pravé a nepravé retroaktivity, 

kdy za „závažnější“ a obecně nepřípustnou je považována pravá retroaktivita (stav, kdy se 

podle právní normy posoudí jednání vykonané před začátkem platnosti této normy)20, 

zatímco nepravá retroaktivita (na obsah právních vztahů se aplikuje norma přijatá až po 

vzniku těchto vztahů)21  se v právu vyskytuje, snad ne běžně, ale není ani jevem zcela 

výjimečným. 

Jasnost (přesnost) považuje Fuller za nutnou podmínku zákonnosti.22 Touto jasností 

práva však nerozumí (pouze) jazykovou jednoznačnost, ale daleko spíše srozumitelnost, 

racionalitu a funkčnost pravidel ve skutečném životě. 

Bezrozpornost nelze chápat striktně ve smyslu formální logiky, neboť v právu 

mohou existovat pravidla, která se v určitých situacích dostanou do vzájemného rozporu. 

Podstatné však je, aby právní řád poskytoval prostředky umožňující tyto rozpory 

v aplikační praxi odstranit. 

Právo by nemělo ukládat povinnosti, jejichž splnění je nemožné. Jinými slovy 

nikdo by neměl být sankcionován za čin, jehož spáchání se neměl možnost vyhnout. 

Lhostejné přitom je, zda se jedná o nemožnost faktickou či právní. Uvedený princip se týká 

kritéria „průměrného občana“. Lon Fuller se zabývá úmyslem. Nemá-li osoba úmysl 

porušit právo, má nést negativní následky svého jednání? Zpravidla spíše ne. Tato zásada, 

podobně jako zákaz retroaktivity, neplatí bezvýjimečně, neboť její důsledné uplatnění by 

vedlo k situacím, kdy by například bezdůvodné obohacení nebylo vráceno jen proto, že 

                                                 
20 Ačkoli pravá retroaktivita ve prospěch adresátů práva je, jak uvedeno výše, přípustná. 
21 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. str. 90-91. 
22 FULLER, Lon. Morálka práva. str. 63. 
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věřitel přijal dlužníkovo plnění přesahující jeho povinnost v dobré víře. 

Důležitou, ale obtížně formulovatelnou zásadou práva je jeho stálost v čase. 

Problémy, které příliš časté změny pravidel přináší jsou však srovnatelné s nebezpečím 

retroaktivního zákonodárství. Troufnu si přitom tvrdit, že právě tento nešvar je velmi 

častým i v zemích, které samy sebe označují za právní stát. Mezi tyto země nepochybně 

patří i Česká republika.23 Některé její zákony (například daňové) jsou přitom novelizovány 

mnohokrát do roka.24 

Posledním, ale neméně podstatným nárokem kladeným na právo L. Fullerem 

je požadavek, aby praxí (zejména soudy a správními úřady) aplikované pravidlo bylo ve 

shodě s formálně deklarovanou normou.25 Jak vidno, toto pravidlo žádá, aby právo bylo 

aplikováno v souladu s jeho výslovným zněním, zároveň ale tak, aby byl zachován úmysl 

zákonodárce a skutečný smysl právní normy i obecné principy a hodnoty, které chrání. 

Naplnění uvedeného Fullerova principu je tedy zjevně otázkou interpretace práva, která 

jedině může soulad deklarovaného a aplikovaného pravidla zajistit. 

Považuji za vhodné zdůraznit význam Lona Fullera pro právní vědu. Na jeho 

požadavky kladené na právo navazují či reagují mnozí další právní teoretici. Část z nich se 

v zásadě spokojuje s Fullerovými nároky, které případně upřesňuje či modifikuje26, jiní 

k nim přidávají další. Lze snad říci, že Fullerových osm pravidel se v nějaké podobě 

objevuje ve většině formálních i materiálních vymezení.27 

Podstatným znakem právního státu je právní jistota. „Veřejná moc (včetně 

zákonodárce) má dbát, aby bylo právní postavení každého subjektu zřejmé a nebylo bez 

legitimního důvodu zhoršováno, včetně jeho očekávání o budoucím právním postavení.“28 

V této souvislosti považuji za vhodné znovu připomenout, že doktrína právního státu je 

produktem právního pozitivismu. Mluvíme-li o právní jistotě, lze rozlišovat 

                                                 
23 Čl. 1 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v účinném znění 
24 Např. zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, byl za rok 2016 změněn desetkrát, za rok 2017 šestkrát a 

za rok 2018 třikrát. 
25 law in books vs. law in action 
26 Např. Jan Wintr, viz dále 
27 WINTR, Jan. Obsahové atributy práva, in: Gerloch, Aleš; Kysela, Jan; Kühn, Zdeněk; Wintr, Jan; Tryzna, 

Jan; Maršálek, Pavel; Beran, Karel: Teorie a praxe tvorby práva, ASPI, Praha 2008, str. 135-144 
28 WINTR, Jan. Principy českého ústavního práva, 2. vydání, Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, str. 24, ISBN 978-

80-7380-449-7. 
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„formální“ právní jistotu jako pouhou obecnou dostupnost a seznatelnost právních norem a 

„materiální“ právní jistotu, jejímž příkladem může být výše citované Wintrovo vymezení. 

Někteří autoři však zpochybňují schopnost pozitivistického právního státu zajistit 

„skutečnou“ právní jistotu s odkazem na rozsah, komplikovanou strukturu právních norem 

a nesrozumitelnost právního jazyka. Tak například Hayek29 uvádí, že obyčejové normy 

poskytují lidem vyšší míru právní jistoty, neboť předpokladem toho, aby se pravidlo stalo 

právním obyčejem, je rozšířená praxe a obecné přesvědčení o její závaznosti. Každý proto, 

byť třeba i podvědomě, ví, co je pravidlem, neboť se jím sám řídí. 

Hayekův přístup je však také kritizován, a to v zásadě ze dvou důvodů. Prvním 

z nich je obtížná změnitelnost právních obyčejů. Co je v případě odchylné praxe porušením 

práva a co změnou právní úpravy? Druhým argumentem kritiků obyčejového práva je 

otázka po tom, jaký je vztah mezi obyčeji a hodnotovým rámcem práva. Může se právem 

stát zavedená všeobecně přijímaná praxe, o jejíž závaznosti nikdo nepochybuje, která ale 

zásadně odporuje principům spravedlnosti nebo lidským právům?30 

1.2. Materiální pojetí právního státu 

Mnozí autoři chápou pojem právního státu šířeji, když kromě zásady zákonnosti a 

principů ovládajících tvorbu a aplikaci práva považují za jeho součást hodnotový rámec a 

také určité charakteristiky státní moci. Ani tato skupina názorů však není zdaleka 

stejnorodá. Zatímco někteří považují za klíčovou dělbu moci a nezávislost moci soudní,31 

jiní si neumí představit soudobý právní stát bez prvků demokracie.32 

Prvkem zřejmě tvořícím hranici mezi formálním a materiálním právním státem je 

otázka po „nadzákonném právu“. Právní stát přestává být produktem exkluzivního 

právního pozitivismu v okamžiku, kdy se začíná hlásit k doktríně lidských práv. Lidská 

                                                 
29 HAYEK, Friedrich August von. Právo, zákonodárství a svoboda : Nový výklad liberálních principů 

spravedlnosti a politické ekonomie, Praha : Prostor, 2011, ISBN 978-80-7260-253-7 
30 VEČEŘA, Miloš. Vybrané kapitoly ze sociologie práva, Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 

2015, st. 85, ISBN 978-80-210-7913-7 
31 viz např. KLÍMA, Karel. Ústavní právo. 5. aktualizované vydání, Plzeň : Aleš Čeněk, 2016, str. 210, ISBN 

978-80-7380-606-4 
32 viz např. GERLOCH, Aleš. Teorie práva. str. 195. 
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práva jako přirozená a nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná33 nejsou 

výtvorem suveréna, zákonodárce, ale mohou být zákonem pouze uznána a chráněna.34 

Zákon, který je v rozporu s lidskými právy, není právem. V materiální právním státě by 

měla být státní moc vykonávána zákonně a platí i další principy formálního právního státu. 

Zákonodárce však přestává být (jediným) suverénem, neboť je ve své moci omezen nejen 

formou, ale především principy a hodnotami, které nad jakoukoli formou převažují. S tím 

úzce souvisí změněná role ústavy v právním řádu. Zatímco formální právní stát sice 

s ústavou počítá, předpokládá ji ale pouze jako limit státní moci, pro současný materiální 

právní stát je ústava sice také limitem státní moci a její svévole, ale kromě toho také 

základem právního řádu a vytyčením hodnotového rámce.35 Právě ústava je tak zpravidla 

„nositelem“ změny od formálního k materiálnímu pojetí, od exkluzivního pozitivismu 

k nonpozitivismu, a proto někdy bývá materiální právní stát označován za ústavní či 

ústavní právní, jak o tom pojednám dále. 

Otázka, za jakých podmínek hodnoty převáží nad formou, je již po staletí 

předmětem zkoumání mnoha autorů.36 Právě na základě této problematiky rozlišujeme 

exkluzivní pozitivismus, jehož prizmatem nahlížím legalistický a formální právní stát, 

neboť exkluzivní pozitivismus nepřipouští jiné než psané formy práva, inkluzivní 

pozitivismus, který připouští vliv „nadprávních principů“ na interpretaci zákona, a 

nonpozitivismus (či tradičnějším termínem iusnaturalismus). 

Zde nelze nevzpomenout přístup Gustava Radbrucha a jeho v právní teorii a 

filosofii práva mnohokrát diskutovanou tzv. Radbruchovu formuli.37 „Konflikt mezi 

spravedlností a právní jistotou lze patrně řešit jen tak, že pozitivní právo, zajišťované 

předpisy a mocí, má přednost i tehdy, když je obsahově nespravedlivé a neúčelné, to ovšem 

vyjma případu, kdy rozpor mezi pozitivním zákonem a spravedlností dosáhne tak 

nesnesitelné míry, že zákon jako „nepatřičné právo“ (unrichtiges Recht) musí 

                                                 
33 Čl. 1 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH 

PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky, v účinném znění 
34 Úvod Všeobecné deklarace lidských práv přijaté dne 10. 12. 1948 Valným shromážděním Organizace 

spojených národů. 
35 GÁBRIŠ, Tomáš. Právny štát vs. ústavný štát : pohľady právneho pozitivizmu, non-pozitivizmu 

a právneho realizmu. str. 63. 
36 Jedním z prvních byl Tomáš Akvinský. 
3737 RADBRUCH, Gustav. O napětí mezi účely práva. Praha : Wolters Kluwer, 2012, str. 120 a násl., ISBN 

978-80-7357-919-7 
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spravedlnosti ustoupit.“38 Gustav Radbruch byl právním pozitivistou, nicméně zkušenost 

s nacistickým režimem v Německu jej přiměla svůj pohled přehodnotit a připustit, že 

v určitých (extrémně vypjatých) situacích musí forma ustoupit principům spravedlnosti a 

lidských práv. 

Karel Klíma právní stát definuje skrze čtyři kritéria, z nichž na prvním místě uvádí 

princip, že právo stanoví meze dovoleného (zásada legální licence), na druhém místě stojí 

enumerativnost veřejnoprávních pretenzí společně s principem legality, dále je dělba moci 

a konečně existence nezávislého soudnictví chránícího ústavnost.39 V této souvislosti je 

však vhodné zmínit, že ne každý stát má psanou ústavu a především, že ne každá ústava 

obsahuje (úplný) katalog lidských práv. Otázkou potom je, co nezávislé soudnictví má 

chránit a jakými prameny je vázáno. Pojem právního státu klade do souvislosti s koncepcí 

ústavního státu, který určuje zvláštní roli ústavy jako dokumentu, který podřizuje platné 

právo základním hodnotám. 

Václav Pavlíček charakterizuje právní stát dělbou moci a nezávislostí soudnictví, 

pod jehož ochranou jsou lidské svobody a základní práva.40 Dále uvádí jako základní znak 

právního státu úctu k právům a svobodám člověka a občana. Ztotožňuje jej s ústavním 

státem, neboť veškeré právo musí být podřízeno ústavě. Teprve po uvedení těchto znaků 

zmiňuje základní atributy (i formálního) právního státu jako zásadu enumerativnosti 

veřejnoprávních pretenzí a legální licence, právní jistotu, ale také nemožnost odepřít 

spravedlnost, zákaz retroaktivity a presumpci neviny v trestním právu. V souhrnu se tedy 

také jedná o materiální pojetí. 

Petr Pithart začíná vymezovat právní stát pomocí legality chápané poněkud volněji 

jako „nadřazenost práva nad státem“ a mimo jiné umožňující člověku soudit se (úspěšně) 

se státem. Přitom za atribut právního státu dále považuje legitimitu moci (nikoli pouhou 

legalitu), obecnost práva (předem neznámý okruh adresátů), jeho jasnost, prospektivitu, ale 

také možnost dodržování práva a jeho efektivní vynucování.41 Nadto zdůrazňuje význam 

                                                 
38 RADBRUCH, Gustav. O napětí mezi účely práva. str. 130. 
39 KLÍMA, Karel. Ústavní právo. str. 211. 
40 PAVLÍČEK, Václav. HŘEBEJK, Jiří. Ústava a ústavní řád České republiky : Svazek I.: Ústava České 

republiky, Praha : Linde, 1994, str. 35 a následující, ISBN 80-85647-38-9. 
41 PITHART, Petr. Obrana politiky II : Přednášky z let 1994-2018. Praha : Leges, 2018, str. 111-116, ISBN 

978-80-7502-311-7 
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institucí (či možná spíše institutů),42 a to nejen formálních, ale i neformálních. Mezi ty 

neformální řadí morálku, přičemž právo by podle něj mělo morálku reflektovat (tj. nebýt 

od ní zcela odtržené). Přitom si všímá, že spolu s rozdělením společnosti do „sociálních 

bublin“ se vytrácí také morální standard, na němž by se shodla alespoň velká část 

společnosti. Za trhlinu právního státu v České republice považuje Petr Pithart nejednotnost 

soudního rozhodování a z ní vyplývající nepředvídatelnost. 

Jan Wintr při definování právního státu zmiňuje nejprve jeho legalistickou 

charakteristiku, poté klade kvalitativní nároky pouze na právo jako takové (výslovně 

odkazuje na pravidla Lona Fullera), nikoli už na formu státní moci, čímž se řadí spíše do 

formálního pojetí právního státu.43 Zmiňuji ho však v kapitole zabývající se nejširším 

pojetím právního státu z důvodu, že to, co bývá označováno za materiální část pojmu 

právní stát, rozděluje pod pojmy liberální, ústavní a sociální stát. „Základní nedotknutelné 

hodnoty demokratické společnosti vyjadřují přívlastky demokratický, liberální a 

sociální.“44 Podstatným znakem liberálního státu je z jeho pohledu zejména dělba moci, 

její omezení, dále pak ochrana jednotlivce před mocí státu a z ní plynoucí ochrana menšin 

skrze základní práva a svobody. Ústavní stát je charakterizován ústavním soudnictvím, 

které zajišťuje, že protiústavní zákony i individuální zásahy veřejné moci budou zrušeny. 

Pod sociálním státem jsou pak skryty záruky sociálních práv jako je právo na práci, 

vzdělání a další. 

Termín ústavní stát používá, vedle právního státu, také Pavel Holländer, který 

ústavní stát charakterizuje suverenitou ústavy. Jinými slovy ústava, a především její 

nezměnitelné jádro převažuje nad suverenitou lidu vyjádřenou rozhodnutím většiny.45 

Otázkou ovšem je, zda suverenita ústavy, jejího materiálního ohniska, znamená 

nezměnitelnost absolutní. Judikatorní praxe nám napovídá, že nikoli.46 Obejitím klauzule 

                                                 
42 Instituci vnímám jako prostředek (procesního) naplnění institutů. Institutem, dle mého soudu, je obsahem 

související seskupení (právních) norem spojených účelem či snahou o ochranu určité hodnoty. Typickým 

příkladem právního institutu je např. manželství, institucí sloužící k prosazení práva je zpravidla jednotlivý 

soud. 
43 WINTR, Jan. Principy českého ústavního práva. str. 9. 
44 WINTR, Jan. Principy českého ústavního práva. str. 10. 
45 HOLLÄNDER, Pavel. Základy všeobecné státovědy. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. str. 87, ISBN 978-80-

7380-178-6. 
46 Nález Spolkového ústavního soudu Spolkové republiky Německo ze dne 30. června 2009, sp. zn. 2 BvE 

2/08, zejména bod 262-263 
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věčnosti totiž může být přijetí nové ústavy  (namísto novelizace původní). Jiná otázka však 

je, kdo je oprávněn takovou novou ústavu přijmout. Někteří právní teoretici totiž rozlišují 

moc ustavující a moc ustavené, respektive jejich pravomoc měnit ústavu. Podle tohoto 

přístupu moc ustavená, jakkoli legitimní, nemůže oprávněně změnit podstatu ústavy, neboť 

ta náleží pouze a jen do dispozice moci ustavující.47 Ani tento názorový proud není 

přijímán všeobecně a má své (relativně četné) odpůrce. 

V souvislosti s otázkou suverenity ústavy není bez zajímavosti německá diskuse 

mezi představiteli státního práva (Staatsrecht) a ústavního práva (Verfassungsrecht). 

Zastánci první teorie tvrdí, že stát, jeho legitimita i základní uspořádání předchází 

jakémukoli ústavnímu zákonu, neboť stát je založen na politickém společenství. Oproti 

tomu v pojetí ústavního práva je stát, jeho struktura a ostatně i politické společenství 

odvozeno od ústavy. Tím je vlastně také konstruována suverenita ústavy jakožto 

„ustavující entity“ na úkor suverenity lidu.48 

Samozřejmě opět záleží na tom, jak ústavu vnímáme, respektive co rozumíme 

ústavou. Pojetí zastánců ústavního práva (Verfassungsrecht) v zásadě odpovídá pojetí 

(nonpozitivistického) neokonstitucionalismu,49 který nechápe ústavu jako prostý text, ale 

jako úplný (byť ne vždy explicitně vyjádřený) hodnotový (materiálně) právní rámec, 

kterým je omezen i zákonodárce. Oproti tomu (pozitivistický) garantismus staví autoritu 

ústavy především na její rigiditě a postavení ve formální hierarchii norem. Nakonec ale i 

garantisté připouští, že současný právní stát je také státem ústavním.50 Osobně mám pocit, 

že v současné Evropě převažuje prvně jmenovaný přístup, a proto při popisu materiálního 

právního státu vycházím právě z něj. 

1.3. Ústavní liberalismus 

Z dále uvedených důvodů považuji uváděné charakteristiky materiálního právního 

                                                 
47 MADEJ, Martin. Melčák nebo Melčáci? : Ústavní soudy rušící ústavní zákony. Právník : Teoretický 

časopis pro otázky státu a práva. 2016, ročník 155, č. 5, str. 413-426. Dostupný také z WWW: < 

https://kramerius.lib.cas.cz/view/uuid:a38375ed-06ce-4ef2-847c-4a85ee441260?article=uuid:250293ce-

8843-4cda-91e5-f92d603683ed> 
48 ONDŘEJKOVÁ, Jana. Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace. Praha : Leges, 2017, str. 68-

69, ISBN 978-80-7502-258-5. 
49 GÁBRIŠ, Tomáš. Právny štát vs. ústavný štát : pohľady právneho pozitivizmu, non-pozitivizmu 

a právneho realizmu. str. 66. 
50 GÁBRIŠ, Tomáš. Právny štát vs. ústavný štát : pohľady právneho pozitivizmu, non-pozitivizmu 

a právneho realizmu. str. 68. 

https://kramerius.lib.cas.cz/view/uuid:a38375ed-06ce-4ef2-847c-4a85ee441260?article=uuid:250293ce-8843-4cda-91e5-f92d603683ed
https://kramerius.lib.cas.cz/view/uuid:a38375ed-06ce-4ef2-847c-4a85ee441260?article=uuid:250293ce-8843-4cda-91e5-f92d603683ed
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státu za natolik obsažné a s původní (legalistickou) myšlenkou právního státu související 

spíše volně, že mi přijde nepatřičné označovat je za součást pojmu právní stát. Odlišné 

souhrnné označení nároků kladených na stát, které jsou jinými autory zahrnovány do 

pojmu právní stát, používá např. Fareed Zakaria (ústavní liberalismus),51 z českého 

prostředí pak mimo další Jan Wintr (zejména ústavní stát a liberální stát) 52 a Pavel 

Holländer.53 Podobně také na Slovensku například Tomáš Gábriš.54 Naopak proti používání 

adjektiva liberální se staví Petr Pithart, který jej označuje za mnohoznačné,55 přesto se mu 

však při vymezení obsahu právní stát zcela nevyhýbá. 

Nadto se dokonce domnívám, že hodnoty a principy, na nichž je postaveno 

materiální vymezení právního státu, jsou v jistém smyslu protikladem hodnotám a 

principům vlastních formálnímu právnímu státu, a proto je z mého pohledu ústavní 

liberalismus samostatným a od právního státu odlišným (ačkoli z něj nepochybně 

odvozeným) konceptem.56 Na tomto místě je zřejmě vhodné znovu zdůraznit, že užší, tj. 

zejména legalistické a formální, pojetí právního státu považuji, na rozdíl od materiálního 

vymezení, za koncept exkluzivního právního pozitivizmu. Právě z tohoto pohledu, zdá se 

mi, je zřejmý určitý rozpor mezi jednotlivými přístupy ke zkoumanému pojmu. 

Pochopitelně musím připustit, že to rozhodně není jedině myslitelné členění, a rozhodně 

nemám ambici vnutit svůj přístup jako dogma, nicméně doufám, že navržený přístup je 

jedním z možných a snad by mohl přispět k přehlednosti konceptů právního státu. Mluvím-

li proto o rozdílech mezi právním státem a ústavním liberalismem, mám vlastně na mysli 

také (a možná především) rozdíly mezi exkluzivním právním pozitivismem a 

nonpozitivismem, které, podle mého názoru, stojí za těmito koncepty. 

Právní stát sice stojí na zásadách, jejichž účelem je také chránit určité hodnoty 

(svoboda člověka, rovnost lidí před státní mocí), ale přesto jsem přesvědčen, že nelze 

                                                 
51 ZAKARIA, Fareed. Budoucnost svobody : Neliberální demokracie v USA i ve světě. Praha : Academia, 

2012. str. 21, ISBN 978-80-200-2037-6. 
52 WINTR, Jan. Principy českého ústavního práva. str. 9. 
53 HOLLÄNDER, Pavel. Základy všeobecné státovědy. str. 87. 
54 GÁBRIŠ, Tomáš. Právny štát vs. ústavný štát : pohľady právneho pozitivizmu, non-pozitivizmu 

a právneho realizmu. str. 61. 
55 PITHART, Petr. Obrana politiky II : Přednášky z let 1994-2018. str. 97. 
56 Tento pohled lze vysledovat i v judikatuře Ústavního soudu, kdy Ústavní soud zmiňuje právo podmíněné 

dodržováním hodnot a ústavním státě odmítajícím formální právní stát. Viz nález Ústavního soudu České 

republiky ze dne 21. prosince 1993, sp. zn. Pl. ÚS 19/93, Zákon č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti 

komunistického režimu a o odporu proti němu 
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bez dalšího tvrdit, že právní stát musí být založen na (psané) ústavě a ta zase na ochraně 

nejrůznějších lidských práv. Jsem přesvědčen, že nelze tvrdit, že v právním státě existují 

hodnoty, které musí právo respektovat a nerespektuje-li, není právem, a zároveň 

prohlašovat zásadu zákonnosti. Domnívám se, že rozhodnutí soudu v rozporu se zákonem 

či mimo vlastní zákonem definovanou pravomoc je flagrantním porušením základních 

principů právního státu. Právě k tomu ale vede, nebo alespoň může vést, převaha hodnot 

nad formou. Domnívám se, že ústavní liberalismus může být jakousi nadstavbou právního 

státu v případě, že jsou jeho zásady zachyceny v pozitivním právu a zároveň existuje 

zákonná úprava přiznávající derogační pravomoc státnímu orgánu, který však může právní 

předpisy rušit opět pouze pro rozpor s jinou částí právního řádu (typicky ústavním 

právem). V okamžiku, kdy je právo aplikováno v rozporu s jeho výslovným zněním, 

neaplikováno či zrušeno, aniž pro to existuje zákonné zmocnění, jedná se o jednání 

mimo pravomoc příslušného orgánu, a proto svévolné a s principy57 právního státu 

rozporné.  

Za příklad takové situace lze snad považovat sporný nález Ústavního soudu Pl.ÚS 

27/09,58 kterým Ústavní soud zrušil ústavní (!) zákon pro rozpor s materiálním jádrem 

Ústavy, aniž by pro takové rozhodnutí existovala výslovná pozitivně právní úprava.59 

Zároveň však považuji za nepochybné, že uvedené rozhodnutí prospělo hodnotám 

chráněným Ústavou, svobodě jednotlivce (jinými slovy konstitučnímu liberalismu) a 

v zásadě také „čistotě“ právního řádu z hlediska teoretického. Citované rozhodnutí 

Ústavního soudu ČR tak je nepochybně souladné s nejširším pojetím materiálního 

právního státu, které nazývám ústavním liberalismem, ale po mém soudu nikoli s 

formálním či legalistickým konceptem právního státu. Ústavní soud se ostatně sám 

přihlásil k materiálnímu právnímu státu, který ne zcela konzistentně označuje také za 

ústavní stát, a staví jej do protikladu k formálnímu právnímu státu.60 Ústavní soud dokonce 

                                                 
57 Srov. enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí, zákonnost… 
58 Nález Ústavního soudu ze dne 10. 9. 2018, sp. zn. Pl.ÚS 27/09, Kauza Melčák – zkrácení volebního 

období Poslanecké sněmovny jednorázovým ústavním zákonem. 
59 Viz a contrario čl. 87 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v účinném znění. 
60 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 21. prosince 1993, sp. zn. Pl. ÚS 19/93, Zákon 

č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu. 
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„…podmiňuje právo respektováním základních konstitutivních hodnot…“61 

Zajímavé stanovisko k tomuto nálezu zaujal Václav Pavlíček. Dle jeho názoru je 

zdůvodnění Ústavního soudu rozporné s principem právní jistoty a tím i právního státu, 

když říká, že zákona lze použít k tomu, aby Parlament vyjádřil „své morální a politické 

stanovisko, (…) pokládá-li za vhodné a účelné touto právní formou aktu zdůraznit 

společenský význam a dosah svého prohlášení.“62 Nesoulad se zásadami právního státu 

vidí v absenci normativního obsahu zákona. Uvedené zřejmě svědčí tomu, že Václav 

Pavlíček nahlíží v tomto případě na právní stát formálně, ačkoli jsem výše uvedl, že jeho 

chápání právního státu je spíše široké. 

Pravdou nicméně je, že Ústavní soud České republiky není s tímto svým 

rozhodnutím osamocený. Obdobně (časově již před svým českým protějškem) rozhodl o 

zrušení ústavního zákona pro rozpor s „principy právního státu“ a dělbou moci rakouský 

Ústavní soudní dvůr (mimo jiné také s argumentem, že ústavní soudnictví je jedním ze 

základních principů ústavnosti, a proto vynětí normy z přezkumu ústavního soudu, je 

protiústavní). Rakouský Ústavní soudní dvůr rozhodl o zrušení ústavního zákona „s 

vědomím, že mu ústava tuto pravomoc explicitně nesvěřila, avšak s pocitem nutnosti 

napravit protiprávní stav nastalý poté, co ústavodárce pracoval s materiálním jádrem 

ústavy, které ve smyslu čl. 44 odst. 1 není v jeho dispozici.“63 

Také Ústavní soud Litevské republiky zrušil ústavní zákon pro rozpor s materiálním 

jádrem ústavy. Zajímavé přitom je, že do materiálního jádra ústavy zahrnul také normy, 

které nejsou obsaženy v samotné ústavní listině, ale v jiných ústavních zákonech. Tato 

situace může vzdáleně připomínat českou situaci, kdy katalog lidských práv je obsažen ve 

zvláštním dokumentu, navíc pouze ve formě usnesení zákonodárného sboru, nicméně 

litevská zvláštnost spočívá také v obsahu oněch norem, které zakotvují Litevskou 

republiku geopoliticky.64 

                                                 
61 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 21. prosince 1993, sp. zn. Pl. ÚS 19/93, Zákon 

č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu. 
62 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 21. prosince 1993, sp. zn. Pl. ÚS 19/93, Zákon 

č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu. 
63 MADEJ, Martin. Melčák nebo Melčáci? : Ústavní soudy rušící ústavní zákony. str. 413-426. 
64 Nález Ústavního soudu Litevské republiky č. 22/2013 ze dne 24. ledna 2014 
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Zrušení ústavního zákona předpokládá existenci „nadústavních“ principů.65 Právě 

tyto nadústavní principy jsou tím, o čem se domnívám, že odporuje pozitivistickému duchu 

formálního právního státu. Vždyť ústava má být vrcholem hierarchie pramenů práva. 

Zároveň existence nadústavních principů zapadá pouze do konceptu (nonpozitivistického) 

neokonstitucionalismu, který ústavu chápe široce jako hodnotový rámec (včetně nepsaných 

pravidel) a který spojuji s ústavním liberalismem. Jinou možností je hierarchické 

uspořádání ústavy. Aby však taková ústava byla formálně bezvadná (a tudíž souladná 

s principy právního státu), musela by být její hierarchie velmi pečlivě vystavěna a 

především by musel mít některý orgán (zpravidla zřejmě ústavní soud) pravomoc 

posuzovat soulad ústavního pořádku s materiálním jádrem ústavy.  To je případ Rumunska, 

kde skutečně je pravomoc Ústavního soudu předběžně kontrolovat soulad ústavních 

zákonů s materiálním jádrem ústavy zakotvena. V situaci, kdy taková pravomoc absentuje, 

dostáváme se znovu do oblasti rozhodování ultra vires, tj. bez výslovného zákonného 

zmocnění, v rozporu se zásadou enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí, a proto 

v rozporu s principy právního státu. 

V kontextu vnitřní hierarchie ústavy a změnitelnosti jejích jednotlivých částí není 

bez zajímavosti, že ústava Litevské republiky vyžaduje rozdílné většiny v referendu 

pro rozhodnutí o změně různých částí ústavy. Například pro rozhodnutí o změně článku, 

který stanoví, že Litevská republika je svrchovaný demokratický stát, je třeba sedmdesáti 

pěti procentní většina osob oprávněných hlasovat.66 

Z hlediska právně filosofického lze snad uvedené poznatky i s určitou nadsázkou a 

zdůrazněním poznámky o odlišných právně teoretických východiscích nejužšího 

(exkluzivní pozitivismus) a nejširšího (nonpozitivismus) pojetí pojmu právní stát zobecnit 

do teze, že právní stát je založen na „suverenitě formy“, zatímco konstituční liberalismus 

na „suverenitě hodnot“. 

1.4. Vztah právního státu a práva 

Mluvíme-li o právním státě jako o konceptu sebeomezení státní moci právem, 

nemůžeme pominout vztah tohoto konceptu k samotnému právu, neboť „abychom získali 

                                                 
65 MADEJ, Martin. Melčák nebo Melčáci? : Ústavní soudy rušící ústavní zákony. str. 413-426. 
66 MADEJ, Martin. Melčák nebo Melčáci? : Ústavní soudy rušící ústavní zákony. str. 413-426. 
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přesné pojetí právního státu, musíme objasnit, co máme na mysli právem.“67 Jinými slovy 

náš přístup k právu velmi zásadně ovlivňuje náš pohled na právní stát. Již výše jsem 

ostatně naznačil, že pojetí právního státu je odvislé od právní filosofie, k níž se přiklání ten 

který právní teoretik. Vzhledem k popsanému velkému rozptylu pojetí pojmu právní stát je 

nutno nejprve uvést kterého z konceptů právního státu se má vztah s právem týkat. 

Legalistický právní stát, jak popsáno výše, je stát podřízený zásadě zákonnosti, 

která určuje, jakými pravidly je stát vázán. Jinými slovy; zásada zákonnosti stanoví formu, 

v níž jedině nabývají normy podobu právní normy. Legalistický právní stát proto určuje, co 

je právem a zároveň ale je tím samým právem sám vázán, a proto omezen. Mám za to, že 

tento koncept je v úzké souvislosti s exkluzivním právním pozitivismem.68 

Oproti tomu širší formální a tím spíše i materiální pohlížení na právní stát se zabývá 

také obsahem právních norem, respektive jeho kvalitami. Zatímco formální právní stát 

klade na právo nároky převážně hodnotově nezatížené (ačkoli nějaké hodnoty jsou přece 

jen i tímto konceptem chráněny), zatímco materiální právní stát se na „nadprávní“ či lépe 

„nadpozitivní“ hodnoty přímo odvolává. Začlenění nadpozitivních principů do pojmu 

právního státu je důsledkem jeho nonpozitivistického pojímání. Formální právní stát proto 

stále považuji za pojem pozitivněprávní filosofie, zatímco materiální právní stát je podle 

mě koncept přirozenoprávní školy.69 

Materiální pojetí navíc vychází z učení Roberta Alexyho o dvojí povaze práva.70 

Podle něj má právo dvě dimenze, a to ideální (jinak také kritickou) a skutečnou 

(faktickou).71 Ideální dimense práva usiluje o správnost nebo také soulad s obecnou 

morálkou, z čehož nutně vyplývá její úzká návaznost na nonpozitivismus. Problémem 

může být „pluralita morálky“, neboť v současné společnosti je velmi obtížné nalézt, byť 

                                                 
67 KLATT, Matthias. The Rule of Dual-Natured Law. In FETERIS, E. T. et al. (ed.). Legal Argumentation 

and the Rule of Law. Hague : The Hague : Eleven International Publishing, 2016, str. 27-46, ISBN 978-94-

6236-702-9 
68 GÁBRIŠ, Tomáš. Právny štát vs. ústavný štát : pohľady právneho pozitivizmu, non-pozitivizmu 

a právneho realizmu. str. 61. 
69 GÁBRIŠ, Tomáš. Právny štát vs. ústavný štát : pohľady právneho pozitivizmu, non-pozitivizmu 

a právneho realizmu. str. 61. 
70 KLATT, Matthias. The Rule of Dual-Natured Law. str. 27-46. 
71 ALEXY, Robert. The dual nature of law. Ratio juris. 2010, ročník 23, č. 2, str. 167-182. ISSN 0952-1917. 
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základní, společná morální pravidla.72 Kritici teorie dvojí povahy práva také upozorňují na 

iracionalitu morálky. 

Na nedostatky ideální dimenze práva reaguje k ní komplementární skutečná 

dimenze, která spočívá v podstatě ve formální charakteristice práva (tedy, že je právo 

závazné a vymahatelné), ale také v tom, že (zda) je právo ve společnosti účinné.73 

Důvodem, účelem skutečné dimenze práva je právní jistota.74 Kterou poskytuje skutečnost, 

že právní pravidla jsou obsažena pouze v předem známých formách pramenů, přičemž tyto 

prameny jsou dostupné každému, a proto se každý může s právními pravidly seznámit a 

mít jistotu, co platí za právo. Vzhledem k tomu, že požadavek právní jistoty pramení ze 

samotné (právní) morálky,75 vyplývá vlastně nutnost existence skutečné dimenze práva 

z jeho ideální části. Kromě toho „zákonem stanovené postupy zaručují dosahování 

rozhodnutí a jejich vymáhání,“76 a tím řeší problémy ideální dimenze. 

1.5. Vztah právního státu a vlády práva 

Termíny právní stát a vláda práva jsou v mediálním prostoru i obecně laickou 

veřejností obvykle zaměňovány jako rovnocenné. Ve skutečnosti je však mezi nimi několik 

podstatných rozdílů, a dokonce vyrůstají z odlišného právního i politického prostředí a 

stojí na jiných základech. Tomoszek77 například poukazuje na to, že vláda práva vychází ze 

systému obyčejového práva, které má díky své dlouhé historii silnější legitimitu než 

panovník, a proto stojí nad ním. Oproti tomu právní stát vychází z tradice římského práva, 

v němž byl panovník zdrojem práva, a tedy právo i jeho legitimita jsou odvozeny od 

panovníka, a proto právo nemůže mít větší váhu než on sám. Přesto je ústřední myšlenka 

obou konceptů shodná. Právní stát i vláda práva vznikly k omezení státní moci, případně 

vyvážení jejích jednotlivých složek, a tím k ochraně svobody jednotlivce před libovůlí 

moci. Tak jako právní stát, také vláda práva úzce souvisí s konceptem suverenity. 

Podobně jako v případě právního státu i v případě vlády práva existuje mnoho 

                                                 
72 K tomu viz např. PITHART, Petr. Obrana politiky II : Přednášky z let 1994-2018. str. 111-116 
73 ALEXY, Robert. The dual nature of law. str. 173. 
74 např. RADBRUCH, Gustav. O napětí mezi účely práva. str. 120 a násl.7 
75 FULLER, Lon. Morálka práva. str. 179 an. 
76 KLATT, Matthias. The Rule of Dual-Natured Law. str. 27-46. 
77 TOMOSZEK, Maxim. Podstatné náležitosti demokratického právního státu. Praha : Leges, 2015, str. 18, 

ISBN 978-80-7502-116-8. 
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názorů na význam tohoto termínu a někteří autoři dokonce zpochybňují, že pojem vláda 

práva vůbec nějaký význam má. „Vláda práva je pouze řečnický obrat, přesvědčení 

posílené vnitřní nejednoznačností tohoto pojmu, jeho všudypřítomnost je spojená pouze 

s množstvím jeho významů.“78 Martin Loughlin zároveň zpochybňuje i praktickou 

využitelnost pojmu. 

Koncept vlády práva byl v době svého vzniku stavěn vedle suverenity britského 

parlamentu. Stěžejním prvkem vlády práva je jeho stabilita, neboť právo s historií, která 

mnohonásobně přesahuje délku lidského života, se přirozeně těší významné autoritě 

srovnatelné s autoritou parlamentu. Právě proto je možné hovořit o vládě práva. Má-li 

nicméně právo „vládnout“, musí disponovat určitou suverenitou sui generis. 

K vládě práva lze přistupovat různými způsoby. Trevor Robert Seaward  Allan 

například člení teorie vlády práva na „rule-book“ (kniha pravidel) a „rights“ (oprávnění).79 

První jmenovaná se soustředí na autoritu, právní jistotu a dělbu moci. Jejím smyslem je 

výkon státní moci striktně v souladu s formálně bezvadnými pravidly, která jsou seznatelná 

veřejností. Oproti tomu přístup teorie oprávnění k vládě práva je takový, že účelem vlády 

práva je zabezpečit přirozená lidská práva a svobody. Osobně se domnívám, že první 

jmenovaná teorie („rule-book“) má mnohem blíže pojetí (formálního) právního státu, 

zatímco druhé pojetí („rights“) odpovídá spíše vládě práva nebo ústavnímu liberalismu 

(právnímu státu v materiálním smyslu). 

Albert Venn Dicey považuje za tři základní principy vlády práva zásadu, že nikdo 

nesmí být pohnán k odpovědnosti za jednání, které v době provedení nebylo právem 

zakázáno, dále že o oprávněních a povinnostech jednotlivců mají rozhodovat obecné soudy 

a třetím je princip, že oprávnění (subjektivní práva) jednotlivců mají být zaručeny běžnými 

zákony a nikoli psanou ústavou.80 

Tom Bingham definuje vládu práva jako stav, v němž všechny osoby a autority jsou 

                                                 
78 LOUGHLIN, Martin. Foundation of public law. New York : Oxford University Press. 2010, str. 313, ISBN 

978-0-19-925685-3 
79 ALLAN, Trevor Robert Seaward. Constitutional justice : a liberal theory of the rule of law. Oxford : 

Oxford University Press, 2005, str. 1, ISBN 0-19-926788-X. 
80 DICEY, Albert Venn a E. C. S WADE. An introduction to the study of the law of the constitution. 10th ed. 

London : Macmillan and CO., 1965 
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zavázány i oprávněny veřejně přijatým v zásadě prospektivním právem aplikovaným 

veřejně před soudy.81 Dále uvádí osm zásad vlády práva: Na první místo dává právní 

jistotu, kterou ale nechápe pouze jako přístupnost práva, ale také jeho srozumitelnost a 

předvídatelnost. To se vztahuje nejen na zákonodárství, ale také soudní rozhodnutí. O 

právech a povinnostech osob by mělo být rozhodováno zásadně aplikací práva a nikoli na 

základě volného uvážení. Podle zásady rovnosti před zákonem má být právo aplikováno na 

všechny osoby stejně s výjimkou případů, jejichž objektivní zvláštní okolnosti dostatečně 

odůvodňují jiný postup. „Veřejná moc má být vykonávána v dobré víře, spravedlivě, 

se zřetelem k účelu pravomoci, aniž by došlo k jejímu překročení a nikoli bezdůvodně“.82 

Právo by dále mělo zajišťovat dostatečnou ochranu základních lidských práv jako 

například práva na život, na svobodu a bezpečnost, práva na spravedlivý proces a také 

zásady žádný trest bez zákona či svobody soukromí. Na šestém místě zmiňuje Bingham 

právo na přístup k soudu, které nemá být omezeno náklady znemožňujícími jeho využití. 

Soudní proces se má obejít bez nedůvodných průtahů. Řízení před soudem má být 

spravedlivé. V neposlední řadě by stát pod vládou práva měl dodržovat své 

mezinárodněprávní závazky. 

Koncept vlády práva vznikal postupně, spontánním vývojem skrze soudní 

rozhodnutí a také právní obyčeje. Oproti tomu koncept právního státu byl ustaven 

autoritativně shora, a to prostřednictvím zákona, tedy psaného pramene práva. I v důsledku 

toho je vláda práva mnohem více zaměřena na kvalitu práva jako takového a spíše méně na 

parametry organizace státu a výkonu státní moci, oproti tomu pojem právního státu 

přisuzuje státu významnou úlohu při realizaci samotného konceptu a zároveň je to právě 

stát, jehož moc je omezována. Právní stát, s ohledem na to, že byl „vnucen shora“ je 

pojmem, který se vyvíjel v centralizovaném prostředí. Také to jej odlišuje od vlády práva. 

Právní stát předpokládá psanou ústavu, zatímco vláda práva se bez ní obejde, a dokonce se 

k ní staví značně nedůvěřivě. Tyto rozdíly však nejsou absolutní.83 

Z filosofického hlediska vyjde najevo, že oba koncepty vycházejí z odlišně 

                                                 
81 BINGHAM, Tom. The rule of law. London : Penguin Books, 2011, str. 37, ISBN 978-0-141-03453-9. 

82 BINGHAM, Tom. The rule of law. str. 38. 
83 BÍLKOVÁ, Veronika. Když vládne právo – koncept „rule of law“ v národním a mezinárodním právu. In : 

POLÁČEK, Bohumil (ed.). Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc. k 70. narozeninám. Praha : 

Wolters Kluwer, 2016, str. 59–72, ISBN 978-80-7478-976-2. 
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charakterizovaného řádu. Zatímco právní stát je postaven na vytvořeném řádu, tedy 

vědomě a cíleně uspořádaných pravidlech, vláda práva stojí ve středu vyrostlého, 

spontánně vzniklého řádu. Právě z toho vyplývají některé výše uvedené odlišnosti.84 

Určité rozdíly mezi vládou práva a právním státem vyjdou najevo také, zaměříme-li 

se na pojetí právního státu zastávané českým ústavním soudem.85 Nejpodstatnější 

charakteristikou právního státu je zákonnost, „formální“ právní jistota (tedy publikace 

právních předpisů) a zákaz libovůle. Vláda práva stojí na zásadách, které v právním státu 

nejsou uplatňovány tak důsledně. Jedná se zejména o právo na přístup k soudu, rovnost a 

právo na dobrou legislativu. Kateřina Šimáčková86 uvádí, že právo na přístup k soudu je 

v českých podmínkách omezeno zejména poplatkovou povinností s nedokonalým 

systémem osvobození od soudních poplatků, ale také povinností účastníků být v některých 

případech zastoupen advokátem nebo (z odborného hlediska) nekvalitním odůvodňováním 

rozhodnutí. Právní jistota ve vládě práva znamená také předvídatelnost, stálost práva, 

v českých podmínkách jsou však právní předpisy velmi často měněny a vzhledem k jejich 

množství mohou být i nesrozumitelné. 

Lze shrnout, že pojmy právní stát a vláda práva vyrůstají z odlišných filosofických 

předpokladů i historických a kulturních podmínek, přesto se však obsah těchto pojmů 

zejména v současnosti blíží. Vláda práva je založena na stabilitě a dlouhé tradici práva, 

rovnosti všech adresátů před soudem, širokým přístupem k soudu a kvalitě právních 

norem. Oproti tomu právní stát se týká především práva vytvořeného suverénem, a proto je 

pro něj charakteristická především zákonnost, tedy vázanost státu vlastním právem, a 

publicita práva. Slovy Maxima Tomoszka: Pojetí zkoumaných pojmů je „… zaměřeno na 

určité prvky (u rule of law na kvalitu práva, u právního státu na omezení státní moci).“87 

Tomoszek ale zároveň zdůrazňuje, že není možné srovnávat vládu práva a právní stát 

obecně, ale spíše je třeba porovnávat jejich jednotlivá pojetí. 

                                                 
84 HAYEK, Friedrich August von. Právo, zákonodárství a svoboda : Nový výklad liberálních principů 

spravedlnosti a politické ekonomie. str. 57–76. 
85 KOSAŘ, David et al. Ústavní právo : Casebook, str.36. 
86 ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Právní stát nebo vláda práva? In Aleš Gerloch, Jan Kysela. 20 let Ústavy České 

republiky: ohlédnutí zpět a pohled vpřed. Plzeň : Aleš Čeněk, s.r.o., 2013, str. 167-176, ISBN 978-80-7380-

448-0 
87 TOMOSZEK, Maxim. Podstatné náležitosti demokratického právního státu. str. 28. 
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1.6. Vztah formálního právního státu a ústavního liberalismu 

Ačkoli právní stát bývá nepochybně pojímán velmi odlišnými způsoby, zpravidla se 

jedná o „různou šíři“ téhož konceptu. Jak jsem se pokusil obhájit výše, není toto členění 

po mém soudu odpovídající. Právní stát jakožto „dítě své doby“ je myšlenkou teoretiků 

práva, kteří za právo považovali takřka výhradně do písemné podoby převedenou vůli 

zákonodárce, a to bez ohledu na hodnotové pozadí tvorby takového práva. Oproti tomu 

moderní široké materiální pojímání právního státu vychází zcela otevřeně z určitých 

hodnot. O tom, že tyto hodnoty však nemusí být společností přijímány automaticky, svědčí 

současná praxe (a v některých případech i veřejné proklamace) tak zvaných neliberálních 

demokracií. Podobný názor zastává také Matthias Klatt, který si je vědom skutečnosti, že 

formální právní stát může sloužit jako závoj legality (a tvrzené či domnělé legitimity) 

schovávající hrubou nespravedlnost, zároveň ale uvádí, že materiální právní stát je spíše 

politickým ideálem, a dokonce, že „se zdá, že právní stát se zhroutí do úplné sociální 

filozofie a může ztratit jakoukoli samostatnou funkci,“88 právě v případě, že je pojímán 

příliš široce. Tomu, aby se tak stalo, čelí mimo jiné Alexyho teorií o dvojí povaze práva.89 

Nezbývá mi než s odkazem mj. na Pavla Holländera90 zopakovat svou domněnku, 

že zatímco (původní; formální) právní stát je suverenitou formy, ústavní liberalismus je 

suverenitou hodnot. Tím je předurčen jejich vztah. Suverénní znamená nezávislý, 

svrchovaný91 (ničím neomezený, zcela nezávislý),92 a proto stojí-li každý z pojmů 

na rozdílných suverenitách, nemohou se nedostat do střetu. Ústavní liberalismus 

nepochybně může být v souladu s principy právního státu, pokud pozitivní právo obsahuje 

hodnoty ústavního liberalismu a mechanismy, jak řešit možné rozpory mezi formálním 

právem a jeho hodnotovým pozadím. Je-li však právo vykládáno v rozporu s jeho textem 

bez pozitivně vyjádřené pravomoci tak činit, nelze po mém soudu hovořit o právním státu. 

Teorií pokoušející se o překlenutí rozdílů mezi formálním a materiálním pojímáním 

                                                 
88 KLATT, Matthias. The Rule of Dual-Natured Law. str. 27-46. 
89 viz dále 
90 Pavel Holländer hovoří o „suverenitě ústavy“. Viz HOLLÄNDER, Pavel. Základy všeobecné státovědy. 

str. 87. 
91 Slovník spisovné češtiny. Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České 

republiky online zdroj. Praha : Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, květen 2019 

(citováno 5. 5. 2019). Dostupný z WWW: < http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=suverenita>. 
92 Slovník spisovné češtiny. Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České 

republiky online zdroj. Praha : Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, květen 2019 

(citováno 5. 5. 2019). Dostupný z WWW: < http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=svrchovanost>. 
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právního státu je přístup Roberta Alexyho označovaný jako dvojí povaha práva.93 Podle ní 

má právo ideální (přirozenoprávní) a skutečnou (pozitivněprávní) dimenzi. Druhá 

jmenovaná přitom vyplývá z první s ohledem na „přirozenou morální“ potřebu zajistit 

právní jistotu.94 Přesto se domnívám, že se jí to nedaří bezezbytku, neboť tento koncept 

také klade enormní nároky na kvalitu práva a jeho aplikace, které, domnívám se, nejsou 

v reálném světe splnitelné. 

Ještě jednou však musím připustit, že moje nahlížení na zkoumanou problematiku 

je pouze jedním z možných, a to zřejmě velmi úzkým, pohledem, který vychází 

z exkluzivně pozitivistického vnímání právního státu a iusnaturalistického přístupu 

k ústavnímu liberalismu. Je také potřebné zmínit, že termín ústava v kontextu ústavního 

liberalismu používám jako onen v předchozích kapitolách zmíněný „úplný (byť ne vždy 

explicitně vyjádřený) hodnotový (materiálně) právní rámec, kterým je omezen i samotný 

zákonodárce“.95 

Jinými slovy; tak jako v případě vztahu těchto pojmů k demokracii, lze s ohledem 

na filosofické základy, povahu pojmů i způsob, jakým jsou v praxi uplatňovány, hovořit 

o potkávání se, střetávání se či doplňování se právního státu a ústavního liberalismu. Zcela 

výjimečně pak (a daleko spíše jako určitý ideál, k němuž se můžeme snažit přibližovat, než 

v reálném světě existující uspořádání) si lze představit ústavní liberalismus vyrůstající 

z právního státu tak koherentně, že se oba pojmy stanou bezvýhradně komplementárními. 

  

                                                 
93 ALEXY, Robert. The dual nature of law, str. 167-182. 
94 Viz výše kapitolu zkoumající vztah právního státu a práva. 
95 Viz neokonstitucionalismus. Např.: GÁBRIŠ, Tomáš. Právny štát vs. ústavný štát : pohľady právneho 

pozitivizmu, non-pozitivizmu a právneho realizmu. str. 66. 
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2. Demokracie 

Termín demokracie je slovem běžně užívaným a zejména v politickém životě slouží 

jako určité zaklínadlo. Copak lze cokoli namítat proti rozhodnutí, které bylo učiněno 

demokraticky zvoleným představitelem? Také pojem demokracie je však možné definovat 

mnoha odlišnými způsoby. Samuel Huntington rozlišuje tři způsoby nahlížení na 

demokracii, a to dle zdroje legitimity, účely vlády, nebo procedury, kterými je vláda 

ustavena.96 Demokracie je původem řecké slovo (δημοκρατία; dēmokratía) s významem 

„vláda lidu“ složené ze slov δῆμος (démos), které znamená lid, a κράτος (kratos), tedy 

vláda.97 Demokracie bývá označována za jednu z forem vlády. Pro její vymezení je určující 

zejména způsob, jakým je ustanovena moc ve státě,98 případně obecněji odkud stát 

odvozuje svoji legitimitu. Přičemž „pro demokratické státy platí, že zdrojem státní moci je 

lid.“99 

Filosofickým základem teorie demokracie je učení o suverenitě lidu.100 Přitom však 

neexistuje jednoznačná definice toho, co je lid101, a koneckonců ani definice suverenity. 

Kupříkladu Jan Wintr píše o suverenitě jako o „nejvyšší a úplné moci ve státě“102, zatímco 

Benjamin Constant,103 nebo Alexis de Tocqueville chápou suverenitu výrazně úžeji jako 

právo suveréna, lidu, rozhodovat o těch záležitostech jednotlivce, u nichž je to nezbytné, 

totiž o kterých nemůže jednotlivec lépe rozhodovat sám.104 Jinými slovy v jejich pojetí 

suverenita není jedinou nejvyšší mocí ve státě, neboť vedle ní působí principy (zejména 

spravedlnost), kterými je moc lidu omezena, a proto suverenita není úplnou mocí. Odlišně 

na věc nahlíží Jan Kysela, který uvádí, že suverén zřizuje řád a je oprávněn jej i měnit, 

nebo odstranit, z čehož ale nelze dovozovat právotvorný monopol jedné ze složek moci.105 

                                                 
96 HUNTINGTON, Samuel P. Třetí vlna. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, str. 15, 

ISBN 978-80-7325-156-7 
97 ADAM, Jan et al. Ottova encyklopedie : A – Ž. Akt. vyd. Praha : Ottovo nakladatelství,2010. str. 202, 

ISBN 978-807360-014-3 
98 ZAKARIA, Fareed. Budoucnost svobody : Neliberální demokracie v USA i ve světě. str. 21. 
99 GERLOCH, Aleš; HŘEBEJK, Jiří; ZOUBEK, Vladimír. Ústavní systém České republiky. str. 90. 
100 WINTR, Jan. Principy českého ústavního práva. str. 26. 
101 KYSELA, Jan. Ústava mezi právem a politikou : Úvod do ústavní teorie. str. 97. 
102 WINTR, Jan. Principy českého ústavního práva. str. 26. 
103 CONSTANT, Benjamin. Principy politiky. Praha : Oikoymenh, 2018, str. 31, ISBN 978-80-7298-198-4 
104 TOCQUEVILLE, Alexis de. Demokracie v Americe. Praha : LEDA, 3. vydání, 2012, str. 245, ISBN 978-

80-7335-269-1. 
105 KYSELA, Jan. Ústava mezi právem a politikou : Úvod do ústavní teorie. str. 154. 
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Osobně se domnívám, že suverenita jako ideální koncept je právě onou nejvyšší 

mocí ve státě, jejíž nositel je oprávněn ustavit, změnit i odstranit řád. Toto pojetí je po mém 

soudu bližší chápání suverenity v obecné češtině. Suverenita znamená nezávislost, 

svrchovanost106 (svrchovaným pak je ten, kdo je ničím neomezený, zcela nezávislý).107 Ve 

skutečnosti však je suverenita málokdy (pokud vůbec) naprostá. Dochází tak k prolínání a 

střetávání různých suverenit (suverenita lidu, hodnot a formy)108, respektive konkurenci 

jejich nositelů. 

Obdobně i lid lze pojímat mnoha různými způsoby. Organická teorie popisuje lid 

jako přirozeně vzniklé a vyvíjející se těleso, kde každý jednotlivec zaujímá určité místo a 

má svou funkci. Specifickým přístupem je korporativismus, který řadí obyvatele (zpravidla 

bez jejich souhlasu) do několika skupin (tříd), v jejichž rámci je vyjednáván kompromis. 

Cílem korporativismu je nahradit politiku v její klasické podobě. Další pojetí 

charakterizuje lid jako tu část obyvatel, která je (nebo má právo být) politicky aktivní. 

Hypotetický lid je skupinou osob, které uzavřeli společenskou smlouvu, a tím uspořádaly 

věci veřejné. Zpřítomňovaným lidem jsou zástupci lidu v parlamentu. V neposlední řadě 

lze mluvit o státním lidu, to znamená obyvatelstvu, které tvoří jeden ze tří základních, a 

také konstitujících prvků státu.109 

V každém případě je lid (jeho suverenita a případně i prvky ji omezující) zdrojem 

legitimity vlády v demokratickém státě. 

Přístupy k vymezení demokracie se liší množstvím požadavků kladených na volby 

a státní moc. Krajní mezí, v níž je v zásadě jediným kritériem konání voleb, se nazývá 

procedurální pojetí demokracie. Na opačném konci názorového spektra stojí substantivní 

demokracie, která kromě způsobu ustanovení vlády zdůrazňuje cíle politického režimu110 a 

případně také hodnoty, na nichž je politický režim založen. Některé substantivní definice 

                                                 
106 Slovník spisovné češtiny. Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České 

republiky online zdroj. Praha : Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, květen 2019 

(citováno 5. 5. 2019). Dostupný z WWW: < http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=suverenita>. 
107 Slovník spisovné češtiny. Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České 

republiky online zdroj. Praha : Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, květen 2019 

(citováno 5. 5. 2019). Dostupný z WWW: < http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=svrchovanost>. 
108 viz dále 
109 KYSELA, Jan. Ústava mezi právem a politikou : Úvod do ústavní teorie. str. 97-119. 
110 HLOUŠEK, Vít; KOPEČEK, Lubomír; ŠEDO, Jakub. Poltické systémy. Brno : Barrister&Principal, 

2011. str. 16, ISBN 978-80-87474-23-5. 
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jdou tak daleko, že rozšiřují demokracii i do oblastí, kde se dříve vůbec neuplatňovala, 

jako například vzdělávání.111 Hodnocení tohoto přístupu nám nabízí například Alexis de 

Tocqueville či Fareed Zakaria, o tom však pojednávám podrobněji v kapitole zabývající se 

vztahem demokracie a právního státu. 

2.1. Procedurální pojetí demokracie 

Základním principem každé demokracie je svobodné soupeření idejí, myšlenek, 

názorů představovaných konkrétními politiky o hlasy voličů. Žádná zastupitelská 

demokracie se nemůže obejít bez pravidelného konání voleb. Jednotlivé autory můžeme 

třídit podle množství nároků kladených na volby, ale také zda kladou nároky na způsob 

vlády mezi volbami a případně jaké. 

Považuji za vhodné zdůraznit, že „pravidelné konání voleb“ znamená, že funkční 

období každého politika je časově omezené. Také to je velmi podstatné pro charakteristiku 

demokracie, neboť na omezenou dobu zvolený politik ví, že ze své činnosti bude „skládat 

účty“ v příštích volbách, a je proto (chce-li být zvolen znovu) nucen brát při svém vládnutí 

ohled na mínění lidu. Pravidelné volby jsou tedy klíčovým nástrojem kontroly 

vládnoucích. Někteří teoretici demokracie se domnívají, že může být jediným nástrojem 

této kontroly, neboť je nástrojem dostatečným.112 

Vedle voleb je další základní zásadou ovládající demokratický proces politická 

rovnost, tedy předpoklad, že všechny zúčastněné osoby mají stejnou způsobilost 

rozhodovat o společných záležitostech a zároveň že přijaté rozhodnutí bude zohledňovat 

zájmy, svobodu a práva každé z nich.113 

Mezi teoretiky, kteří zdůrazňují jako základní hodnoty demokracie kromě 

svrchovanosti lidu také politickou rovnoprávnost patří Palle Svensson.114 Politickou 

rovnoprávností rozumí mimo jiné také absenci privilegií pro určité skupiny obyvatel. Za 

další určující znak demokracie považuje princip konfliktu zájmů, který znamená, že 

                                                 
111 HLOUŠEK, Vít; KOPEČEK, Lubomír; ŠEDO, Jakub. Poltické systémy. str. 17. 
112 HAYEK, Friedrich August von. Právo, zákonodárství a svoboda : Nový výklad liberálních principů 

spravedlnosti a politické ekonomie. str. 370. 
113 DAHL, Robert : O demokracii : Průvodce pro občany. Praha : Portál, 2001. str. 63, ISBN 80-7178-422-2. 
114 SVENSSON, Palle. Teorie demokracie. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1995, str. 13, 

ISBN 80-85959-02-X. 
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rozhodnutí nesmí být přijato vně společenství, pro něž je závazné. 

Relativně přísně procedurální pojetí představuje Fareed Zakaria, který demokracii 

definuje jako vládu lidu a jako její nutnou, ale v zásadě jedinou podmínku uvádí otevřené, 

regulérní volby.115 Otevřeností přitom chápe možnost politických stran zúčastnit se 

takových voleb. Zakaria výslovně zdůrazňuje, že kritériem pro označení vlády za 

demokratickou je pouze způsob, jakým byla ustavena, a nikoli její kvalita či charakteristika 

vládnutí. 

Fareed Zakaria však zároveň demokracii pojímá poněkud specifickým, řekl bych 

svébytným způsobem. Za demokratické označuje mimo jiné i současné hospodářství, či 

kulturu. Demokracii tak chápe nejen jako způsob vlády, ale i životní styl.116 V té 

souvislosti hovoří o silném vlivu veřejného mínění na život člověka. Naznačuje, že 

demokracie omezuje pluralitu názorů tím, že ty „slabší“, tj. menšinové názory vytlačuje, a 

tím omezuje také individualismus. Zkrátka tvrdí, „… že někdy je demokracie příliš 

mnoho…“.117 

Joseph Schumpeter definuje demokracii jako „takové institucionální uspořádání, 

které umožňuje činit politická rozhodnutí a v němž jednotlivci získávají rozhodovací moc 

v konkurenčním zápase o hlasy voličů“.118 Schumpeterův i Zakariův přístup patří mezi 

nejužší pojetí demokracie. Nejkrajnější mezí procedurálního vymezení je však přístup 

Adama Przeworského, který demokracii chápe jako systém, v němž politické strany 

prohrávají volby.119 

Jedním z nejvlivnějších teoretiků demokracie je již zmíněný Robert Dahl, který 

chápe demokracii jako jeden z možných způsobů, jak dosáhnout rozhodnutí, přičemž tento 

způsob je charakterizován rovnou participací všech zúčastněných osob. Pro naplnění 

uvedené charakteristiky Dahl určuje pět kritérií pro jakýkoli demokratický proces. Prvním 

                                                 
115 ZAKARIA, Fareed. Budoucnost svobody : Neliberální demokracie v USA i ve světě. 

str. 22. 
116 ZAKARIA, Fareed. Budoucnost svobody : Neliberální demokracie v USA i ve světě. str. 17. 
117 ZAKARIA, Fareed. Budoucnost svobody : Neliberální demokracie v USA i ve světě. str. 29. 
118 SCHUMPETER, Joseph, Alois : Kapitalismus, socialismus a demokracie. Brno : Centrum pro studium 

demokracie a kultury, 2004, ISBN  80-7325-044-6 
119 HLOUŠEK, Vít; KOPEČEK, Lubomír; ŠEDO, Jakub. Poltické systémy. str. 20 

viz např. PRZEWORSKI, Adam. MARAVALL, José, Maria (ed.). New York : Cambridge University Press, 

2003 str. 334. ISBN 0-521-53266-3. 

https://www.kosmas.cz/nakladatelstvi/331/centrum-pro-studium-demokracie-a-kultury/
https://www.kosmas.cz/nakladatelstvi/331/centrum-pro-studium-demokracie-a-kultury/
https://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge_University_Press
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-521-53266-3
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z nich je efektivní účast na procesu přijímání rozhodnutí, která umožní každému vytvořit si 

vlastní názor a seznámit s ním ostatní účastníky procesu. Druhou podmínkou je volební 

rovnost, která neznamená pouze shodnou váhu všech hlasů, ale také požaduje, aby všichni 

členové měli shodnou možnost skutečně volit, to jest podílet se na rozhodování. Pro 

demokratický proces je nezbytné, aby osoby zúčastněné na rozhodování měli skutečnou 

možnost seznámit se se všemi variantami rozhodnutí a jejich následky. Tento požadavek 

bývá označován za poučené porozumění. Čtvrtým kritériem je kontrola témat k projednání, 

která představuje příležitost členů ovlivnit, tedy změnit záležitosti, o nichž má být 

rozhodováno. Zapojení všech dospělých znamená přiznat všechna předchozí práva každé 

dospělé osobě trvale žijící v dané společnosti.120 Nároky kladené na podmínky 

demokratického procesu jsou výrazně větší než v případě Schumpetera, proto bývá 

Dahlovo pojetí označováno za rozvinuté. Právě Dahlovo pojetí je minimem demokracie 

pro politická zřízení, která jsou zahrnovány mezi liberální demokracie. Ostatně někteří 

autoři se domnívají, že Dahlova demokracie v sobě implicitně zahrnuje i právní stát.121 

Huntington se výslovně hlásí k procedurálnímu pojetí a odkazuje i na Dahla. 

Demokratičnost jednotlivých politických režimů posuzuje podle toho, zda jsou jejich 

hlavní představitelé moci vybíráni v „regulérních, poctivých a pravidelně konaných 

volbách, v nichž mají kandidáti svobodu soutěžit o hlasy a v podstatě všichni dospělí 

obyvatelé se smějí účastnit hlasování.“122 Na druhé straně však připouští, že pro zajištění 

skutečně regulérních a svobodných voleb je nezbytné zaručit alespoň základní občanská a 

politická práva. 

Z českých autorů se k procedurálnímu pojetí demokracie hlásí například Petr 

Pithart,123 který demokracii charakterizuje jako vládu pravidel, která zajišťují střídání 

většin. Zatímco cíle nejsou předem vytyčeny, prostředky, jimiž bude cílů dosahováno 

(daleko spíše než dosaženo), jsou pevně a předem stanoveny. Petr Pithart zdůrazňuje jako 

klíčový prvek demokracie dočasnost každé vlády. Vítěz voleb vládne právě jen do příštích 

voleb, v kterých může být (a za běžných okolností zpravidla bude) vystřídán dosavadní 

opozicí. 

                                                 
120 DAHL, Robert : O demokracii : Průvodce pro občany. str. 39-40. 
121 HLOUŠEK, Vít; KOPEČEK, Lubomír; ŠEDO, Jakub. Poltické systémy. str. 21. 
122 HUNTINGTON, Samuel P. Třetí vlna, str. 16. 
123 PITHART, Petr. Obrana politiky II : Přednášky z let 1994-2018. str. 89. 
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Vlastně obdobně přistupuje k demokracii klasik liberální právní filosofie Friedrich 

August von Hayek, který o demokracii píše jako o „dohodě umožňující mírovou výměnu 

držitelů moci“.124 

Také Josef Alois Schumpeter o demokracii přemýšlí jako o vládě pravidel (srov. 

slova „institucionální uspořádání“) sloužící k soutěži o moc. Jeho vymezení je však velmi 

úzké, jak je rozebráno výše. 

Procedurální pojetí demokracie je výrazně užším než substantivní demokracie, 

zdůrazňuje volby, jejich pravidelné konání, možnost v zásadě každého ucházet se o hlasy 

voličů a zároveň možnost každého ve volbách hlasovat. Procedurální demokracie 

nepochybně vyžaduje existenci pravidel, která zajistí naplnění principů uvedených 

v předchozí větě. Rozsah těchto pravidel je však významně menší než v případě 

substantivní demokracie. Tato pravidla se skutečně soustřeďují na úpravu voleb, jejich 

konání a zajištění nezbytného minima oprávnění125 občanů, nutného k naplnění účelu 

voleb. 

Osobně se domnívám, že nemají-li pojmy ztrácet svůj obsah, měly by být 

vymezovány co možná nejpřesněji, a tedy co možná úzce. Právě proto mi je bližší 

procedurální demokracie. Zároveň je ale třeba postihnout všechny podstatné aspekty 

zkoumaného fenoménu tak, aby byl jeho obsah zřejmý. Nemyslím si, že (procedurální) 

demokracii lze omezit pouze na jakékoli volby. Klíčová je dočasnost funkčního období 

zvolených představitelů a také politická rovnost. Ta může být zřejmě zajištěna jedině 

zaručením určitých oprávnění jednotlivcům. Rozsah těchto oprávněný by však měl (v 

rámci definování procedurální demokracie) zůstat co možná nejužší. Jinými slovy by měla 

být zaručena pouze ta práva, která jsou skutečně nezbytně nutná k zajištění politické 

rovnosti a řádnému konání voleb. 

2.2. Substantivní pojetí demokracie 

Substantivní demokracie je pojmem širším než procedurální demokracie, neboť 

takové pojetí si nevystačí s charakteristikou způsobu, jakým je ustanovována moc, ale táže 

                                                 
124 HAYEK, Friedrich August von. Právo, zákonodárství a svoboda : Nový výklad liberálních principů 

spravedlnosti a politické ekonomie. str. 373. 
125 subjektivních práv 
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se také po vlastnostech ustavené (z voleb vzešlé) moci. Lze však říci, že všechny aspekty 

procedurální demokracie jsou v pojmu substantivní demokracie zahrnuty. 

Pavel Holländer se hlásí k substantivnímu pojetí skrze Aristotela, jehož demokracie 

usiluje o obecné blaho.126 Právě to, že demokratický režim má (třebaže velmi obecně 

vyjádřený) politický cíl odlišuje substantivní pojetí od procedurálního. Pavel Holländer 

dále jako součást demokracie zdůrazňuje nutnost omezit diskreci většiny, a proto připouští, 

že také s ohledem na legitimní cíle demokratického režimu a ochranu hodnot je suverenita 

lidu omezena ústavou. Kromě toho dokonce tvrdí, že „…pojem demokracie je 

neoddělitelně spjat s pojmy ústavního či právního státu, dělby moci, lidských a občanských 

práv a svobod, jakož i nezávislé justice.“127 Jiným typickým znakem substantivní 

demokracie je vedle vlády většiny, která je výsledkem demokratických voleb, také ochrana 

menšin.128 Zaručení práv skupin, které nejsou dostatečným způsobem reprezentovány 

v demokratickém procesu, se rovná faktickému omezení záležitostí, o nichž je možné 

(demokraticky) rozhodovat. V tomto smyslu je substantivní demokracie demokracií 

sebeomezující se. Pokud tedy vyjímáme z rozhodování suveréna (respektive jeho řádně 

ustavených zástupců) některé záležitosti, činíme po mého soudu takovou demokracii 

v důsledku méně demokratickou. 

K substantivnímu pojetí demokracie řadím také autora Alexise de Tocquevilla a 

Benjamina Constanta129, kteří s velmi podobnou argumentací tvrdí, že demokracie 

(respektive suverenita lidu) musí být omezena spravedlností. Jinými slovy; většina má 

nezpochybnitelné právo rozhodovat o právech a povinnostech jednotlivců, je ale přitom 

vázána principy spravedlnosti.130 

Za substantivní pojetí demokracie považuji i její popis jako vlády lidu, lidem a pro 

lid. Vláda lidu znamená naplnění teoretického konceptu suverenity lidu, k němuž dochází 

skrze vládu většiny. Vláda lidem představuje vládu prostřednictvím lidu, lid je tedy 

vládcem. Vládnout může buď přímo, nebo skrze své zástupce. Vláda pro lid vyjadřuje 

                                                 
126 HOLLÄNDER, Pavel. Základy všeobecné státovědy. str. 241. 
127 HOLLÄNDER, Pavel. Základy všeobecné státovědy. str. 249. 
128 Čl. 6 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v účinném znění 
129 CONSTANT, Benjamin. Principy politiky. str. 31. 
130 TOCQUEVILLE, Alexis de. Demokracie v Americe. str. 245. 
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zásadu, podle které musí státní moc respektovat zájmy lidu.131 Právě princip vlády pro lid 

vypovídá o cílech demokracie, a proto podle mého názoru je tato definice demokracie 

substantivním vymezením. 

Jedním ze základních prvků demokracie je dočasnost každé zvolené vlády (aktuální 

většiny), to lidu umožňuje zbavit se vlády, kterou považuje za špatnou, bez použití násilí, 

prostřednictvím pravidelných voleb. Jiní autoři tuto „demokratickou dočasnost“ vnímají 

šířeji. Například Stoker tvrdí, že „je důležité vzít do úvahy skutečnost, že v řádně fungující 

demokracii je vždy možné znovu zahájit diskusi o jakémkoli konkrétním tématu“. 132 Proto 

je v zájmu lidu (neboli součástí v předchozím odstavci zmíněné vlády pro lid) především 

zachovat demokracii jako takovou. Tato idea vedla ke zrodu konceptu tak zvané 

obranyschopné (bránící se či militantní) demokracie. Jejími nástroji jsou zejména klauzule 

věčnosti (zahrnutí ve své podstatě přirozenoprávních norem do ústavy), zákaz politických 

stran usilujících o odstranění demokracie, dohled veřejnosti nad výkonem státní moci a 

pravidla o střetu zájmů ústavních činitelů a státních úředníků.133 

2.3. Formy demokracie 

Je-li podstatou demokracie „vláda lidu“, musí se lid nutně podílet na ustavení nebo 

výkonu politické moci. Podle toho, jak se to děje, rozlišujeme formy demokracie.134 První 

z nich je demokracie přímá, druhou pak demokracie zastupitelská. 

V přímé demokracii vykonává suverén, lid, moc přímo, tj. lid jako celek činí 

rozhodnutí, a to prostřednictvím referenda, lidové iniciativy či lidového veta. 

V současnosti je přímá demokracie, a to zejména v prostředí České republiky, častým 

tématem bouřlivých diskuzí. Pro zavádění prvků přímé demokracie v systémech 

demokracie zastupitelské hovoří zejména fakt, že přímá demokracie je z podstaty 

demokratičtější než zastupitelský systém. Její odpůrci však obvykle varují před 

dezinformačními kampaněmi, které mohou rozhodování lidí významně ovlivnit. Nadto se 

                                                 
131 WINTR, Jan. Principy českého ústavního práva. str. 26-27. 
132 STOKER, Gerry. Why Politics Matters. Making Democracy Work (Basingstoke : Palgrave Macmillan 

2006) – citováno v NORVAL, A. J. Averzivní demokracie : Dědictví a originalita v demokratické tradici, 

Praha : Nakladatelství Karolinum, 2016, str. 18, ISBN 978-80-246-3138-7 
133 WINTR, Jan. Principy českého ústavního práva. str. 27-32. 
134 KLÍMA, Karel. Teorie veřejné moci (vládnutí). 3., přepracované vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 

2016, str. 62, ISBN 978-80-7552-331-0 
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občas ozve hlas, který říká, že politici budou referenda zneužívat k tomu, aby se zbavili 

vlastní odpovědnosti. 

Zastupitelská demokracie je formou vlády, v níž je moc vykonávána pouze 

nepřímo, zprostředkovaně, neboť suverén (lid) je při vládnutí zastoupen. Z hlediska 

institucionálního uspořádání rozlišujeme běžně zastupitelské režimy parlamentní a 

prezidentské.135 

Parlamentarismus má své kořeny ve Spojeném království, kde vznikl postupným 

oslabováním vztahu vlády s panovníkem a naopak posilování závislosti vlády na 

parlamentu. Parlamentarismus bývá charakterizován tak zvaným sdílením moci, což 

znamená, že exekutiva je odpovědná legislativě a související pravomoc parlamentu 

vyslovit nedůvěru vládě. Někdy bývá připojováno, že exekutiva může zkrátit funkční 

období zákonodárce, což ale neplatí ve všech parlamentních systémech.136 

Prezidentský systém vznikl ve Spojených státech amerických v době, kdy v Evropě 

byli hlavou státu zpravidla velmi silní panovníci. V prezidentském systému je zpravidla 

relativně důsledně oddělena výkonná moc od zákonodárné, a proto je i jejich funkční 

období pevně dané ani jedna z mocí nemá pravomoc odvolat druhou.137 

  

                                                 
135 HLOUŠEK, Vít; KOPEČEK, Lubomír; ŠEDO, Jakub. Poltické systémy. str. 80. 
136 HLOUŠEK, Vít; KOPEČEK, Lubomír; ŠEDO, Jakub. Poltické systémy. str. 81. 
137 HLOUŠEK, Vít; KOPEČEK, Lubomír; ŠEDO, Jakub. Poltické systémy. str. 81. 
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3. Vztah právního státu a demokracie 

Vzhledem k mnohosti a leckdy výrazným odlišnostem v chápání vymezení a 

obsahu pojmů právní stát i demokracie je nutné, chceme-li zkoumat vztah demokracie a 

právního státu, upřesnit co vlastně těmito pojmy rozumíme. V předchozí části této práce 

jsem se pokusil jednotlivé přístupy v literatuře (s nutnou mírou zjednodušení) roztřídit do 

několika skupin či směrů. Na následujících řádcích se pak budu zabývat vztahy právě mezi 

těmito „druhy“ právního státu a demokracie. Pro přehlednost snad jen zopakuji, že rozlišuji 

legalistický právní stát, (širší) formální právní stát, materiální právní stát (ústavní či 

konstituční liberalismus), procedurální a substantivní demokracii. 

Spor o vztah právního státu a demokracie je do značné míry také sporem o původ a 

povahu práva. Právo může být produktem suverénního zákonodárce, který se případně 

zaváže při jeho tvorbě a přijímání dodržovat jistá pravidla, nebo můžeme právo vnímat 

jako určitou danost, přirozenost. Lon Fuller například se přiklání k přirozenoprávní 

teorii138 svým prohlášením, že „žádná jiná doba neukázala zřetelněji prázdnotu názoru, že 

právo je pouhým výrazem legitimní společenské moci.“139 

3.1. Vztah legalistického právního státu a procedurální demokracie 

Legalistickým právní státem se rozumí stát vázaný svým vlastním právem, jestliže 

jediným kritériem určení, jaká pravidla jsou právem, a tedy jakými jsou stát a ostatní 

subjekty vázány, je forma těchto pravidel. Procedurální demokracie je potom státní zřízení 

založené na suverenitě lidu, jehož vůle se projevuje buď přímo, nebo prostřednictvím 

zástupců zvolených v otevřených regulérních (a pravidelných) volbách, v nichž dochází ke 

svobodnému soupeření idejí, myšlenek a názorů. V obou případech se jedná o nejužší 

náhledy na zkoumaný pojem. 

Právě ze skutečnosti, že jak legalistický právní stát, tak i procedurální demokracie 

jsou poměrně úzce vymezené pojmy, vyplývá východisko jejich vztahu, totiž že se jedná o 

zcela oddělené, nepříbuzné a relativně „vzdálené“ pojmy. Zůstává tak „mnoho volného 

prostoru mezi nimi a kolem nich“. Jinými slovy: Mnoho politických režimů naplní definici 

legalistického právního státu a zároveň i procedurální demokracie. Pokud však nepřidáme 

                                                 
138 FULLER, Lon. Morálka práva. str. 91. 
139 FULLER, Lon. Morálka práva. str. 145. 
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další charakteristiku, takový popis toho o daném politickém režimu mnoho nevypovídá. 

Ani jeden z pojmů se totiž nijak nedotýká účelů, cílů ani hodnot, které dané zřízení 

respektuje. Procedurální demokracie vysvětluje odkud státní moc odvozuje svou legitimitu 

a legalistický právní stát, jakými prostředky je státní moc vykonávána. Tato kritéria však 

mohou poměrně snadno naplnit i režimy, které bychom zpravidla označili jako 

nedemokratické nebo neliberální. Z voleb, často alespoň formálně otevřených, nezřídka 

vycházejí vítězně vůdci s autoritářskými sklony, či přímo diktátoři. Ti si obvykle 

v moderním světě netroufnou sáhnout rovnou po fyzickém násilí nebo neformalizovaném 

útlaku, ale nejdříve si nechají schválit, někdy i v referendu, právní předpisy, které jim 

umožní legálně nastolit tyranii.  

Vztah legalistického právního státu a procedurální demokracie lze tedy 

charakterizovat jako velmi volný. Tyto pojmy se nepřekrývají, ani nejsou ve vzájemném 

rozporu. Právní stát může být demokratický, avšak může odvozovat svou legitimitu i 

z jiných zdrojů, než je lid. Tato situace byla poměrně běžná v počátcích vývoje právního 

státu. Legalistický právní stát, jak již několikrát zmíněno, je nejstarší podobou konceptu 

právního státu a jako takový se vyvíjel v době, kdy demokracie nebyla ani v Evropě 

zdaleka běžnou. Stát se přesto zavazoval dodržovat při stanovení pravidel formu práva. 

Obdobně si lze představit stát, v němž je moc ustanovována v pravidelných svobodných 

volbách, zvolená vláda však nerespektuje vlastní právo a vykonává moc svévolně. Tento 

model existuje i v současném světě, když například na Blízkém východě byly uskutečněny 

poměrně svobodné volby, z nichž vzešly vlády, které při výkonu své moci nedbají ani těch 

nejzákladnějších principů právního státu. 

3.2. Vztah legalistického právního státu a substantivní demokracie 

Legalistický právní stát si vystačí s principy zákonnosti, enumerativnosti 

veřejnoprávních pretenzí, legální licence a výhradou zákona při ukládání povinností 

jednotlivcům. Oproti tomu substantivní demokracie nejen, že stanovuje pravidla, jakým 

způsobem má být ustavena moc ve státě, v jakém rámci má být moc vykonávána, ale také 

stanoví cíle vlády. Substantivní demokracie je vládou většiny, která dbá ochrany menšin a 

usiluje o obecné blaho. 

Z toho vyplývá, že ačkoli legalistický právní stát stanoví pouze formu, substantivní 
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demokracie zná i hodnotový rámec a cíle moci. Domnívám se ale, že substantivní 

demokracie, má-li být skutečně liberálním politickým režimem, si nemůže vystačit 

s legalistickým právním státem. Substantivní přístup k demokracii mnoho neříká o 

formálních kvalitách práva. Přitom prostá forma zákona je zachována i v případě, že tam 

obsažená pravidla jsou retrospektivní, nesrozumitelná či nesplnitelná. 

Substantivní demokracie a legalistický právní stát tak nejsou automaticky 

ve vzájemném rozporu, nicméně substantivní demokracie v sobě zahrnuje principy, které 

na právní stát navazují, rozvíjejí jej. Přitom však tím, že takto široké pojetí demokracie 

stanovuje i cíle a hodnotový rámec výkonu politické moci, může se v případě 

upřednostnění těchto cílů a hodnot (opřených o demokratickou legitimitu) nad formou 

zákona (tj. v případě prosazování hodnot a zejména politických cílů mimoprávními 

prostředky) dostat s legalistickými principy právního státu do rozporu. Substantivní 

demokracie v sobě totiž zahrnuje (některé) zásady ústavního liberalismu, a proto lze 

v podrobnostech odkázat na vztah posledně jmenovaného konceptu s formálním právním 

státem, o němž pojednávám dále. 

3.3. Vztah formálního právního státu a procedurální demokracie 

Formální právní stát navazuje na jeho legalistické pojetí, je nicméně širší, neboť si 

nevystačí s pouhou formou, ale zabývá se také právními normami samotnými. Právní 

norma by měla zejména být obecná, abstraktní, prospektivní, splnitelná a efektivně 

vymahatelná. Podstatným prvkem determinujícím kvalitu právního státu je právní jistota, a 

to nejen ve smyslu formálním, ale také jako konzistentnost soudních rozhodnutí a 

předvídatelnost aplikace práva. Procedurální demokracie je založena na střídání vlády 

podle toho, jak se tvoří a zase zanikají většiny. Demokracie v tomto smyslu potřebuje 

pravidla, která zajistí otevřenost, svobodu a regulérnost voleb (dejme tomu svobodu 

sdružování a projevu). Nic ovšem nevíme o cílech, k jakým výkon státní moci bude 

směřovat. 

Domnívám se, že právě prostřednictvím těchto pojmů lze nejlépe popsat tak zvané 

neliberální demokracie, jak o nich píše např. Fareed Zakaria.140 Ačkoli nepochybně některé 

z nich nerespektují ani formální principy právního státu. Svět je tak rozmanitý, že 

                                                 
140 ZAKARIA, Fareed. Budoucnost svobody : Neliberální demokracie v USA i ve světě. 
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jednotlivé jevy lze jen výjimečně spolehlivě zařadit do vytvořených kategorií. Daleko spíše 

lze jednotlivé jevy seřadit tak, aby tvořili určitou škálu. Domnívám se, že podobně tomu je 

i v případě politických režimů a jejich hodnocení z pohledu právního státu a demokracie. 

3.4. Vztah formálního právního státu a substantivní demokracie 

Formální právní stát nejenže říká, jakými formami má být vykonávána státní moc, 

ale také očekává, že pravidla lidského chování vynucovaná státem budou mít jisté kvality. 

Přesto však nestanoví cíle vlády ani nedeklaruje nadřazenost určitých hodnot. Oproti tomu 

substantivní demokracie nejenže vymezuje způsob ustavení moci a stanoví rámec jejího 

výkonu, ale také prohlašuje, o co vláda usiluje. 

Vzhledem k blízkosti konceptu legalistického a formálního právního státu lze říci, 

že to, co bylo řečeno o vztahu legalistického právního státu a substantivní demokracie, 

platí v zásadě také pro vztah formálního právního státu a substantivní demokracie. Přitom 

je ale třeba brát do úvahy, že formální právní stát přecejen je širším pojmem a klade na 

právo vyšší nároky, a proto je také výrazně blíže substantivní demokracii. Vlastně mi 

přijde, že ze všech zmíněných konceptů mají formální právní stát a substantivní 

demokracie nejblíže oné v názvu této práce zmíněné harmonii. Přesto musím znovu 

zdůraznit, že i v tomto případě se rozhodně nejedná o harmonii naprostou. Nadále platí, že 

právní stát zdůrazňuje formu pravidel, zatímco demokracie klade důraz na způsob ustavení 

vlády a její cíle. 

3.5. Vztah materiálního právního státu (ústavního liberalismu) a procedurální 

demokracie 

Petr Pithart ve svých do písemné podoby převedených přednáškách připouští, že 

demokracie a právní stát (přinejmenším v jistém smyslu nebo svými jednotlivými prvky) 

působí proti sobě. Vždyť zatímco demokracie „hledá většinu“, tvoří, koncentruje moc, 

právní stát ji „drobí“ a omezuje. Jinak vyjádřeno demokracie staví na hodnotě rovnosti, 

kdežto právní stát si více cení svobody. Petr Pithart však zároveň zdůrazňuje, že je úkolem 

politiky (či snad jejích aktérů; politiků) hledat rovnováhu mezi těmito dvěma koncepty a 

podporovat ty jejich prvky, které se vzájemně posilují.141 Přitom si je vědom, že 

v současném světě existují režimy, některé z nich nám geograficky i historicky značně 

                                                 
141 PITHART, Petr. Obrana politiky II : Přednášky z let 1994-2018. str. 113. 
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blízké, které naopak vědomě usilují o oddělení „čisté“ demokracie, „demokracie bez 

přívlastků“ (toto slovní spojení ostatně zaznívá už i v české diskuzi) nebo „neliberální 

demokracie“ od právního státu. Naopak z historie nám jsou známy liberální režimy trpící 

(za využití současného slovníku řečeno) demokratickým deficitem. 

„Moderní totalitní demokracie je diktatura opřená o nadšení lidu.“142 „Obecná vůle 

tak nabývá podoby účelu…“143 Těmito slovy popisuje Jacob Talmon moderní politická 

zřízení, v jejichž základu je suverenita lidu, ale za svobodné je označit není možné. 

Fridrich August von Hayek uvádí, že demokracie sice vznikala k ochraně svobody 

jednotlivce (skrze kontrolu vlády uskutečňovanou ve volbách), nicméně později vedla 

k přesvědčení, že žádná jiná omezení moci, zejména skrze ústavu, nejsou potřeba. Tím se 

vlastně demokratická moc stala neomezenou.144 V důsledku toho může demokratický 

způsob vládnutí vést k totalitární demokracii či plebiscitnímu diktátorství. Tím vlastně 

popisuje současnou praxi populistických (já bych řekl „radikálně demokratických“) 

politiků, kteří si svá (nelegitimní) rozhodnutí nechávají posvětit (toto slovo volím záměrně 

a skutečně mám za to, že pro určitou část společnosti je suverenita lidu svátostí) 

v referendech. Jinou variantou zneužívání referend je situace, kdy se politik zbaví své 

odpovědnosti za rozhodnutí tím, že ji přenese na občany; vyhlásí referendum. 

Alexis de Tocqueville rozlišoval liberální a despotické demokracie. Vládu lidu 

dokazuje tak, že je to lid, kdo jmenuje zákonodárce a udržuje jej v závislosti na sobě. 

Jménem lidu vládne většina. „Je v samé podstatě demokratických zřízení, že vláda většiny 

je zde absolutní; neboť v demokraciích se bez většiny nic neudrží.“145 Svou tezi podporuje 

srovnáním se strachem z libovůle jedince. Bojíme-li se neomezené moci tyrana, 

absolutního monarchy, proč se nebojíme, spojí-li se více lidí? Změní se jejich povaha?146 

Vláda většiny (demokracie) tedy musí být (de lege ferenda) omezena. Omezujícím prvkem 

má být spravedlnost, v praxi ji představuje dělba moci včetně (na vůli většiny) nezávislé 

                                                 
142 TALMON, J. O původu totalitní demokracie: politická teorie za Francouzské revoluce a po ní. Vyd. 1. 

Praha : Sociologické nakladatelství, 1998, str. 19, ISBN 80-85850-19-2. 
143 TALMON, J. O původu totalitní demokracie: politická teorie za Francouzské revoluce a po ní. str. 57. 
144 HAYEK, Friedrich August von. Právo, zákonodárství a svoboda : Nový výklad liberálních principů 

spravedlnosti a politické ekonomie. str. 367 an. 
145 TOCQUEVILLE, Alexis de. Demokracie v Americe. str. 241. 
146 V této argumentaci se (takřka doslovně) shoduje mj. s Benjaminem Constantem. 
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moci soudní. Tocqueville je toho názoru, že v USA je vše včetně soudního rozhodování 

podřízeno většině. Nerozhoduje se tak dle spravedlnosti, ale dle vůle lidu. Na toto 

upozorňování na přílišnou demokratičnost USA, která omezuje mimo výše uvedené také 

možnost přijímat objektivně potřebná opatření, která nemají podporu většinového 

veřejného mínění, navazuje pozdější autor Fareed Zakaria. Tocqueville si všímá i 

neformálního vlivu většiny skrze právě zmíněné veřejné mínění. „Neznám zemi, kde vládne 

obecně vzato menší nezávislost ducha a méně pravé svobody diskuse než v Americe.“147 

Vládu většiny tak považuje za skutečně absolutní, jedinou, a proto i nebezpečnou. Vláda 

většiny je podle jeho názoru v přímém rozporu se svobodou jednotlivce. Fakt, že v USA je 

tato absolutní (trvalá) moc, využívána dobře, označil za „nahodilý“.148 

Vztahu demokracie a (ústavního) liberalismu se věnoval také Palle Svensson, jenž 

nejen připouští konflikt mezi liberálními hodnotami a demokracií zejména kvůli sporu 

mezi požadavkem dekoncentrace moci a svrchovaností lidu, respektive politickou 

rovnoprávností, ale také výslovně uvádí jejich odlišný původ a teprve následné postupné 

sbližování, které však v žádném případě není úplné. Klade si klíčovou otázku, „jaká 

omezení a závazné postupy by měl respektovat svrchovaný lid“.149 Při popisu úlohy státu 

z liberálního pohledu (jeho pohled je vlastně interpretací Johna Locka) mimo jiné tvrdí, že 

stát je nutné zlo, které má-li mít hodnotu, musí sloužit účelu, kvůli němuž vznikl. Tímto 

důvodem je ochrana práv občanů. Z toho ovšem vyplývá otázka – proti komu? Jistě proti 

jiným státům, ale také – a to zejména proti jiným občanům. Pokud je občanů, kteří mají 

zájem omezit práva jednotlivce, dostatek (většina), mohou tak v demokracii učinit skrze 

státní moc. Jinými slovy má-li být občan chráněn před zásahy ostatních do svých práv, 

musí být chráněn také před (demokraticky legitimní) státní mocí. Tím je dána nutnost 

omezit tuto moc, respektive diskreci většiny. 

Rozpor mezi materiálním právním státem výstižně popsal, ač sám zastánce 

dvojjediného pojmu demokratický právní stát, Pavel Holländer, když demokracii 

charakterizuje suverenitou lidu, ústavní stát (materiální právní stát či ústavní liberalismus) 

suverenitou ústavy (v níž bývají zakotveny liberální hodnoty). Uznává, že suverenita 

                                                 
147 TOCQUEVILLE, Alexis de. Demokracie v Americe. str. 249. 
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149 SVENSSON, Palle. Teorie demokracie. str. 271. 
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ústavy převažuje nad suverenitou lidu. Převažuje-li ale suverenita ústavy nad suverenitou 

lidu, znamená to, že lid je ve své moci omezen. To předpokládá rozpor mezi ústavními 

hodnotami a vůlí většiny. Má-li být konstituční liberalismus a demokracie totéž, těžko lze 

takový rozpor vysvětlit. Z této úvahy tedy po mém soudu vyplývá nutnost odděleného 

chápání demokracie a materiálního právního státu. Ústavní liberalismus se tak dostává na 

opačnou misku vah než demokracie. Demokratickou moc vyvažuje, „snímá její tíhu 

z jednotlivce stojícího pod vahami“ a omezuje ji tak, jako by omezoval jakoukoli jinou 

moc. Tak jako v době svého vzniku omezoval moc panovníka. 

3.6. Vztah materiálního právního státu (ústavního liberalismu) a substantivní demokracie 

Představitelem pojetí, které klade právní stát a demokracii do úzké souvislosti, je 

mimo jiné také Aleš Gerloch, který tvrdí, že „(s)oučasný právní stát nemůže nebýt 

demokratický a demokratický stát nemůže mít jinou formu než právní.“150 

Tím však podle mého názoru popisuje ideální představu o současných liberálních 

demokraciích, aniž by vysvětlil, z čeho ona tvrzená nutnost plyne. Pokud bychom skutečně 

jako právní stát (pojetí právního státu A. Gerlochem odpovídá „mému“ ústavnímu 

liberalismu) označili pouze demokratické státy, jak potom nazveme mnohdy velmi 

liberální režimy, které postrádají demokratickou legitimitu? Naopak – jak nazveme státy, 

které splňují nejpřísnější nároky na demokratický proces, ale jež přijímají zákony, které 

omezují svobodu jednotlivce? Z těchto důvodů považuji neoddělitelnost pojmů demokracie 

a ústavní liberalismus pro účely popisu skutečnosti (nikoli stanovení našich cílů, či ideálů) 

za nešťastné. 

Pokud se nám však skutečně jedná o ideální koncept, je pochopitelně možné 

komplementaritu právního liberalismu a demokracie uvažovat. V takovém případě je ale 

podle mého názoru nutné změnit či upravit základní principy obou pojmů alespoň v tom 

smyslu, že nejsou absolutní. 

Benjamin Constant ve svých Principech politiky modifikuje Rousseauův princip 

obecné vůle, když sice uvádí, že vláda je legitimní jedině tehdy, když je postavena na 

obecné vůli, zároveň ale stanoví druhou podmínku legitimity vlády, podle níž musí být 
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moc vykonávána pouze v nezbytném rozsahu. „Demokracie je autorita vložená do rukou 

všech, ale je to pouze taková suma autority, která je nezbytná pro bezpečnost sdružení.“151 

Mimo jiné Constant určuje, že (suverénní) zákonodárce může vydávat zákony pouze 

v případě, že je jejich přijetí nezbytné a zároveň jsou v souladu se spravedlností. Většina 

má skutečně moc nad jednotlivci, ale podle Constanta nikdy ne absolutní, neboť je třeba 

rozlišovat obecný zájem a zájem všech. Zatímco obecný zájem je tím, o čem má být 

rozhodováno většinou, zájem všech je pouhým součtem individuálních zájmů, které mohou 

a zpravidla budou rozdílné a nemají být kryty obecnou vůlí. Jinými slovy většina musí mít 

možnost rozhodovat pouze o určité části záležitostí jednotlivce. Benjamin Constant tak 

vlastně klade základní principy materiálního právního státu přímo do definice demokracie. 

Benjamin Constant také správně upozorňuje na skutečnost, že žádná většina není absolutní. 

Většina je tvořena jednotlivci zpravidla podle toho, o jakém tématu se zrovna jedná a 

rozhoduje. Ten, kdo je dnes součástí většiny může být při příštím rozhodování v menšině a 

naopak.152 Právě proto je ochrana menšin v zájmu každého, a proto demokratická. 

Demokracii považoval za nástroj ochrany menšin i jednotlivce také John Stuart 

Mill, který prosazoval zastupitelskou demokracii. Demokratická vláda by měla, jak 

uvedeno výše, usilovat o ochranu jednotlivce a menšin, a proto by měla být omezena. 

Taková omezená demokratická vláda umožňuje jednotlivci maximum možné svobody.153 

Zásah do této svobody (vládou) je možný jedině tehdy, hrozí-li újma ostatním lidem. John 

Stuart Mill nicméně poukazuje na některé nutné předpoklady demokracie, uvědomuje si, 

že demokracie nemůže fungovat všude a vždy, ale pouze za určitých okolností. „Ústavní 

instituce mají dále málo ceny a mohou být pouhým nástrojem tyranie nebo intrik, když 

voliči celkem nenalézají dost zájmu na své vládě, aby odevzdali svůj hlas, nebo, jestliže 

vůbec hlasují, neřídí se při tom ohledem na obecné dobro, ale prodávají hlasy za peníze 

nebo hlasují na pokyn někoho, kdo má na ně vliv nebo koho si chtějí z osobních příčin 

naklonit."154 Tím připouští, že demokracie nemusí vždy znamenat záruku dobré, přesněji 

řečeno liberální, vlády. 

                                                 
151 CONSTANT, Benjamin. Principy politiky. str. 31. 
152 Obdobně také např. PITHART, Petr. Obrana politiky II : Přednášky z let 1994-2018. 
153 SVENSSON, Palle. Teorie demokracie. str. 78. 
154 MILL, John Stuart. Úvahy o vládě ústavní. Praha : Svoboda – Libertas, 1992, str. 11, ISBN 80-205-02-67-

X. 
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3.7. Demokratický právní stát Ústavního soudu České republiky jako samostatný koncept 

V Preambuli Ústavy České republiky je vyjádřeno odhodlání „řídit se všemi 

osvědčenými principy právního státu“.155 Dále v čl. 1 odst. 1 je Česká republika 

charakterizována jako demokratický právní stát.156 Už prostý jazykový výklad tohoto 

ustanovení naznačuje, že slova „demokratický“ a „právní“ neumístil ústavodárce vedle 

sebe náhodou. Vzhledem k tomu, že uvedená slova nejsou oddělena čárkou, chápe je 

Ústava zjevně jako jednotné, neoddělené a neoddělitelné. Pro srovnání slova 

„svrchovaný“ a „jednotný“ v témže článku ústavodárce čárkou oddělil. Tuto hypotézu sdílí 

Vladimír Klokočka, jenž v komentáři k čl. 1 a čl. 9 Ústavy píše, že „skutečným právním 

státem může být jen stát demokratický.“157 Slovní spojení „demokratický právní stát“ by 

(podle tohoto výkladu) tedy zřejmě odpovídalo materiálnímu právnímu státu a substantivní 

demokracii. To ovšem po mém soudu nevylučuje možnost, že ústavodárce si uvědomoval 

rozdílnosti a možné rozpory mezi demokracií a liberálními hodnotami. Spíše to vypovídá o 

snaze postavit oba pojmy na stejnou úroveň, zabránit převaze některého z nich, a tím 

zaručit jejich ochranu. K tomu se zřejmě kloní i judikatura Ústavního soudu, která 

poměřuje mezi vůlí lidu, účelem z ní vzešlého rozhodnutí a ústavně chráněnými 

hodnotami, čímž nepřímo potvrzuje tezi o nejednotnosti těchto pojmů (byly-li by jedno a 

totéž, nebylo by třeba mezi nimi poměřovat), ale zároveň umožňuje jejich koexistenci. 

Demokratický právní stát je tedy samostatným pojmem, který není pouhým 

součtem pojmů právní stát a demokracie. Jak uvedeno výše, vychází z materiálního pojetí 

právního státu a konceptu liberální obranyschopné demokracie.158 Jeho vymezení je 

obsaženo v judikatuře Ústavního soudu České republiky. V tomto ohledu je zásadní 

zejména nález pléna ÚS 19/93,159 ve kterém se poprvé Ústavní soud výrazně přihlásil 

k nejširšímu materiálnímu pojetí právního státu, když uvádí: „Česká ústava akceptuje a 

respektuje princip legality jako součást celkové koncepce právního státu, neváže však 

pozitivní právo jen na formální legalitu, ale výklad a použití právních norem podřizuje 

jejich obsahově-materiálnímu smyslu, podmiňuje právo respektováním základních 

                                                 
155 Preambule ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v účinném znění 
156 Čl. 1 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v účinném znění 
157 KLOKOČKA, Vladimír. Nové pojmy v Ústavě České republiky I. Politologický časopis. 1994, č. 1, str. 6. 
158 TOMOSZEK, Maxim. Podstatné náležitosti demokratického právního státu. Praha: Leges, 2015. Teoretik. 

str. 17 ISBN 978-80-7502-116-8. 
159 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 21. prosince 1993, sp. zn. Pl. ÚS 19/93, Zákon č. 

198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu. 
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konstitutivních hodnot demokratické společnosti a těmito hodnotami také užití právních 

norem měří.“160 Zároveň však Ústavní soud v témže nálezu označuje tento přístup za 

ústavní stát a staví jej do protikladu k formálnímu právnímu státu. Tím se vlastně shoduje s 

mou v úvodu zmíněnou domněnkou, že nejširší pojetí právního státu jsou v určitém smyslu 

nebo do určité míry rozporná s legalistickým (exkluzivně pozitivistickým) přístupem. 

Ústavní soud dosud vyhlásil 4795 nálezů a usnesení, jejichž předmětem byl 

demokratický právní stát.161 Z tohoto množství jsem se pokusil vybrat několik důležitých a 

zajímavých. 

V „lustračním“ nálezu se Ústavní soud jednoznačně přihlásil k materiálnímu pojetí 

právního státu, když zdůrazňuje hodnotovou základnu právního státu. Tudíž i na právní 

jistotu je nutné nazírat jako na jistotu hodnot.162 

V nálezu IV. ÚS 215/94 zahrnuje Ústavní soud pod demokratický právní stát právní 

jistotu, ochranu důvěry občanů v právo a z nich plynoucí zákaz retroaktivity zákonů i 

jejich retroaktivního výkladu. Dále tam zahrnuje zásadu, že „… k tíži účastníka řízení 

nemůže být přičítána doba, po kterou řízení neběží, s výjimkou případů, kdy účastník 

v řízení řádně nepokračuje“,163 a formální rovnost. 

V nálezu Pl. ÚS 24/04 formuluje Ústavní soud zákaz (který je součástí zásad 

právního státu) zneužití formy zákona v konkrétní věci.164 

Dle názoru Ústavního soudu je součástí zásad demokratického právního státu také 

princip, že zákonodárný proces musí umožnit zúčastněným „reálné posouzení a projednání 

předlohy“.165 

Mezi základní principy právního státu řadí Ústavní soud také zásadu 

                                                 
160 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 21. prosince 1993, sp. zn. Pl. ÚS 19/93, zákon 

č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu. 
161 dle vyhledávání na nalus.usoud.cz ke dni 10. 5. 2019, předmět řízení. „demokratický právní stát“ 
162 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 26. 11. 1992, sp. zn. Pl. ÚS 1/92, Lustrace I. 
163 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 8. 6. 1995, sp. zn. IV. ÚS 215/94, ve věci restitučních 

nároků občanů Slovenské republiky. 
164 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 28. 6. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 24/04, jezy na Labi. 
165 Nález Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 53/10, stavební spoření. 
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předvídatelnosti, srozumitelnosti a vnitřní bezrozpornosti zákona.166 

Ústavní soud interpretuje Čl. 9 odst. 2 Ústavy mimo jiné jako pokyn Ústavnímu 

soudu zrušit každou novelu Ústavy, jejímž důsledkem by bylo „omezení již dosažené 

procedurální úrovně ochrany základních práv a svobod“.167 Za podstatnou náležitost 

právního státu považuje i obecnost ústavního zákona. Dále říká, ústavodárce postavil na 

stejnou úroveň princip demokratický a princip právního státu. Ústavní soud tak potvrdil 

mou výše uvedenou hypotézu, že ústavodárce si uvědomoval, že demokracie a právní stát 

nesplývají v jedno, avšak jejich spojením do pojmů demokratického právního státu je 

postavil vedle sebe jako rovnocenné. 

V nálezu sp. zn. Pl. ÚS 55/10 se Ústavní soud věnuje ochraně menšin, která je 

součástí zásad demokratického právního státu, v Parlamentu a poměřuje mezi legitimními 

zájmy většiny a opozice.168  

                                                 
166 Nález Ústavního soudu ze dne 15. 2. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 77/06, legislativní přílepky 
167 Nález Ústavního soudu ze dne 10. 9. 2009,sp. zn. Pl. ÚS 27/09, Melčák. 
168 Nález Ústavního soudu ze dne 1. 3. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 55/10, legislativní nouze. 
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Závěr 

V úvodu této práce jsem zmínil v zásadě tři cíle; vymezit pojem právního státu a 

pojem demokracie a popsat vztah mezi těmito fenomény. Popravdě řečeno jsem byl 

zaskočen už jenom množstvím pohledů na to, co se rozumí právním státem, a také 

nesourodostí těchto pohledů. Roztřídění jednotlivých přístupů do nějakých smysluplných 

skupin tak vyžadovalo mnohem více zjednodušení, než bych očekával nebo si snad přál. 

Kvůli značným odlišnostem (které se ale týkají také demokracie) jsem se ostatně odchýlil 

od původně zamýšleného pojmosloví, a nakonec jsem byl nucen vztah demokracie a 

právního státu rozložit do několika relativně samostatných kapitol. 

Mám-li si skutečně troufnout učinit obecnější závěry, musím znovu zdůraznit, že 

tato práce postihuje pouze určitou část diskuse a sama nemá ambici být ničím více než 

příspěvkem do této diskuse, neboť (podle mého přesvědčení nutně) stojí na určitých 

filosofických základech, které jsou svou povahou do značné míry hodnotově zabarvené, a 

proto subjektivní. 

Zároveň však toto hodnotové zabarvení neznamená, že bych snad chtěl tvořit 

normativní text. Cílem bylo popsat „to, co je“, případně „co může být“, nikoli stanovit „co 

má být“. 

Jak podrobně rozebráno výše, právní stát je podle mého soudu pozitivistický 

koncept stojící na vázanosti státu právem (nebo dokonce pouze jednou z existujících forem 

práva, totiž právem psaným; zákonem), které ale musí mít určité kvality. Vázanost státu 

zákonem znamená v důsledku čtyři zásady (legalitu, enumerativnost veřejnoprávních 

pretenzí, legální licenci a výhradu zákona při ukládání povinností). Legalitou je třeba 

rozumět vázanost státní moci zákonem, přičemž druhá a další zmíněné zásady stanoví, že 

státní moc může být vykonávána jen na základě zákona a v jeho mezích, zatímco 

soukromé osoby mohou činit vše, co není zakázáno zákonem (nebo na jeho základě) a 

povinnosti jim lze ukládat také právě jen zákonem či na jeho základě. Právo v právním 

státě musí být obecné, veřejné, prospektivní, jasné, bezrozporné, splnitelné, relativně 

rigidní, aplikované v souladu s textem i duchem zákona a musí zajišťovat potřebnou míru 

právní jistoty. Jak vidno, přikláním se k pojetí, které jsem výše popsal výše a označil jako 

formální. 
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Ústavní liberalismus považuji za výrazně více postavený na hodnotách a idejích, 

než je tomu v případě právního státu. V samotném jádru konceptu materiálního pojímání 

právního (ústavně liberálního) státu stojí ústava, která je ve své podstatě limitem diskrece 

zákonodárcovy. Omezuji-li suveréna, musí stát na stejné, nebo vyšší úrovni jako on. 

Ústava proto, po mém soudu, disponuje určitou suverenitou sui generis. Zároveň je ale 

ústava obvykle vnímána (viz část této práce věnovanou neokonstitucionalismu) nikoli jako 

prostý text, ale jako relativně úplný hodnotový rámec státu a jeho právního řádu. A v této 

konstelaci záleží, zda ústavním orgánům pozitivně právně svěříme pravomoci potřebné 

k naplnění tohoto rámce, potom ústavní liberalismus je komplementární právnímu státu, 

nebo nikoli a ústavní orgány si tuto pravomoc musí „vzít samy“, a tím prolomit zásadu 

enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí, která je naprosto klíčovou složkou toho, čím 

rozumím právní stát. Jinými slovy, má-li být ústavní liberalismus souladný s právním 

státem, je bezpodmínečně nutné, aby pozitivní právo vycházelo z ústavy v nejširším 

smyslu, aby respektovalo jí chráněné hodnoty a bylo koherentní. Koncept ústavně 

liberálního právního státu tak zjevně klade obrovské nároky na kvalitu práva, a tedy i 

zákonodárce, soudce a ostatně také exekutivu. Chápu jej jako určitý ideální koncept, 

ke kterému se můžeme přibližovat. 

Jak vyplývá z kapitoly popisující judikaturu evropských ústavních soudů rušící 

ústavní zákony, zdá se, že v současné době principy ústavního liberalismu, nadústavní 

principy a nonpozitivismus (nebo ideální dimenze práva) převažuje nad zásadami 

(formálního) právního státu (skutečnou dimenzí práva). 

Budu-li pokračovat v předchozí úvaze a při vědomí toho, že chci popisovat, co je, 

nikoli stanovit co má být, mám pocit, že režimy nazývané dnes obyčejně liberálními 

demokraciemi, by v nastíněné (a připouštím, že krkolomné) terminologii usilovaly o to být 

ústavně liberálním právním a demokratickým státem. Jinými slovy lze říci, že by to byly 

substantivní demokracie a právní státy v materiálním pojetí. Jsem však přesvědčený, že 

kombinací všech uvedených prvků jsou „obroušeny hrany“ každé z nich. Nežijeme totiž 

v ideálním světě a zákonodárce, soudci ani nikdo další není dokonalou bytostí a nedokáže 

úplně uvést do souladu koncepty, které podle mého názoru, mají odlišný původ, cíle a 

prostředky jimiž těchto cílů dosahují. A právě proto se v praxi tak zvaných liberálních 
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demokracií právní stát, ústavní liberalismus a demokracie střetávají a vyvažují. Jinak 

řečeno kombinací všech uvedených konceptů je i principy v nich obsažené relativizujeme a 

přistupujeme na to, že bude nutné poměřovat mezi nimi. Ostatně poměřování (typicky test 

proporcionality169 vypracovaný Ústavním soudem České republiky)170 je, řekl bych, velmi 

příznačné pro praxi liberálních demokracií, respektive režimy hlásící se k ústavnímu 

liberalismu. Zároveň připomínám, že mohou existovat liberální, leč nedemokratické 

režimy a obdobně mohou existovat i demokracie neliberální (byť případně respektující 

základní zásady právního státu). 

S nejvyšší mírou zjednodušení lze snad mé úvahy skutečně uzavřít s tím, že vztah 

právního státu (ve všech jeho podobách včetně (a zejména) té nejširší) k demokracii je 

v praxi zpravidla výrazně volnější, než se obvykle soudí a v určitých aspektech působí oba 

koncepty dokonce proti sobě.  

                                                 
169 Test proporcionality se skládá ze šesti kroků: 

1) Jedná se o zásah do svobody jednotlivce? 

2) Je tento zásah formou zákona? 

3) Je tímto zásahem sledován legitimní cíl? 

4) VHODNOST – Dosahuje zásah legitimního cíle? 

5) POTŘEBNOST – Lze stejného cíle dosáhnout způsobem, který méně zasahuje do  svobody jednotlivce? 

6) POMĚŘOVÁNÍ – Je zásah přiměřený legitimnímu cíli? 

170 Viz např. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 12. 10. 1994, sp.zn. Pl. ÚS 4/94, Anonymní 

svědek I 
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Demokracie a právní stát: Harmonie, nebo konflikt? 

Abstrakt 

 

Cílem této diplomové práce je vymezit pojem právního státu a pojem demokracie a 

vystihnout, jaký je jejich vzájemný vztah. Definování právního státu i demokracie je 

učiněno na základě rešerše odborné literatury a porovnání přístupů jednotlivých autorů. 

S ohledem na to, že přístupy autorů se zásadně liší a není možné je zahrnout do jediné 

definice, jsou oba pojmy, demokracie a právní stát, rozděleny do několika subkategorií, a 

to procedurální a substantivní demokracie, legalistický, formální a materiální právní stát. 

Přitom materiální právní stát považuje autor této práce za natolik svébytný, že je vhodné 

jej označovat jiným způsobem. Zvolil pro něj termín ústavní liberalismus. 

Vlastní vztah demokracie a právního státu se odvíjí od pojetí jednotlivých pojmů, a 

proto je také tato část práce rozčleněna na kapitoly zabývající se vztahem právního státu a 

demokracie v závislosti na tom, jak jsou chápány a výše vysvětleny. Obdobná je také 

metoda, neboť nejdříve byly vyhledány a porovnávány pohledy na vztah právního státu a 

demokracie v odborné literatuře, aby se následně autor pokusil o zobecnění. 

Právní stát, procedurální demokracii a ústavní liberalismus považuje autor práce za 

odlišné koncepty, které stojí na rozdílných filosofických základech a hodnotách, a proto se 

domnívá, že tyto tři zmíněné pojmy i v praxi působí spíše proti sobě, případně se doplňují, 

než že by byly neoddělitelně propojeny. Substantivní demokracie je ideálním konceptem, 

který vlastně kombinuje určité prvky všech tří výše zmíněných pojmů, to však za cenu 

kompromisů a vnitřních rozporů. Obdobně ústavní liberalismus si obvykle nárokuje 

principy právního státu, přitom však upřednostňuje zásady a hodnoty vlastní. 

Kromě uvedeného nastiňuje práce také rozdíly a podobnosti mezi právním státem a 

konceptem vlády práva a dále vysvětluje, jaký je vztah mezi právním státem a právem jako 

takovým. Zmiňuje také některé formy demokracie. 

Klíčová slova: 

Právní stát, demokracie, ústavní liberalismus 
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Democracy and state governed by law: harmony or conflict? 

Abstract 

The aim of this thesis is to define the concept of the state governed by law and the 

concept of democracy and to describe the relationship between them. The author of the 

thesis first reviewed literature defining the state governed by law and democracy and then 

compared different authors' concepts. These concepts are fundamentally different, 

therefore they cannot be included in a single definition. With regard to it, both concepts, 

democracy and the state governed by law, are divided into several subcategories: 

procedural and substantive democracy, legalistic, formal and material state governed by 

law. Conccurently, the author of this thesis considers the material state governed by law to 

be so distinctive that it is inappropriate to call it state governed by law. He chose the term 

constitutional liberalism for it. 

The relationship between democracy and the state governed by law is determined 

by concepts of democracy and concepts of the state governed by law, therefore this part of 

the thesis is also divided into chapters dealing with the relationship between the state 

governed by law and democracy, depending on how they are understood. The method is 

similar as in the first part of the thesis, so the author first researched literature and then 

compared the views to the relationship between democracy and the state governed by law. 

In the end he tried to make a general conclusion. 

The state governed by law, procedural democracy and constitutional liberalism are 

considered by the author of the thesis to be different concepts based on different 

philosophical foundations and values, and therefore he believes that these three concepts, 

in practice, tend to act against. These three concepts can exist together, but they are not 

inseparably connected. Substantive democracy is an ideal concept that actually combines 

certain elements of all these concepts, but at the cost of compromises and clashes. 

Similarly, constitutional liberalism usually claims the state governed by law, but prefers its 

own principles and values. 

In addition, the thesis also outlines the differences and similarities between the state 

governed by law and the rule of law, and the relationship between the state governed by 

law and the law itself. It also mentions some forms of democracy. 
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