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Úvod 

Soudní moc je jednou ze tří základních složek státní moci, která je vykonávána 

v určitém státě v rámci systému horizontální dělby moci. Vymezení pravomocí 

jednotlivých složek moci je zároveň důležitou součástí systému brzd a rovnovah (angl. 

checks and balances) a soudní moc tedy vykonává funkci jakéhosi hlídače vůči 

zákonodárné a výkonné moci.1 Aktuální situace ve světě a okolních státech, České 

republice kulturně blízkých, jako je např. Maďarsko a Polsko, také nasvědčuje tomu, že 

postavení soudní moci, které se může jevit jako zdánlivě stabilní, může být křehké a 

vnější vlivy ho mohou snadno ovládnout a destabilizovat.2  

V rámci soudní moci stojí na jedné straně institucionální uspořádání soudní moci a 

organizační uspořádání soustavy soudů, na druhé straně stojí poté jednotliví soudci jako 

osoby, které veškeré institucionální a organizační prvky uvádějí v chod a svým chováním 

také určují jejich význam a smysl. Lze zároveň pozorovat na aktuální kauze možného 

ovlivňování nezávislosti soudů představiteli moci výkonné, jak důležitá je pro fungování 

rovnováhy jednotlivých složek moci vyspělost (nejen) právní kultury a jak důležité jsou 

morální hodnoty jednotlivců, tak aby litera zákona v oblasti regulace nezávislosti soudní 

moci byla naplněna i v reálném chování jednotlivých představitelů moci výkonné a 

soudní. Tento prvek bude v práci zmíněn a komentován spíše okrajově, jelikož hlavním 

východiskem pro téma práce je teorie dělby moci a za předmětné lze tedy považovat spíše 

institucionální uspořádání a provázanost či oddělení jednotlivých složek státní moci. 

Uspořádání soudní moci, její vztah k dalším složkám státní moci a zajištění 

nezávislosti soudní moci vymezují prostor pro takové její fungování, které odpovídá 

požadavku demokratického právního státu. Demokratický právní stát je jedním ze 

základních principů, na kterém je postaven zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

(dále jen „Ústava ČR“). V rámci demokratického právního státu neexistuje a pro správné 

fungování demokratického procesu ani nemůže existovat názorová uniformita. Stejně tak 

proto existují různé názory na možnou podobu soudního rozhodování. Na tomto místě je 

možné odlišit dva rozdílné přístupy k rozhodování, o kterých lze říct, že stojí vůči sobě 

 
1 Rychetský, P. In: Rychetský, P. a kol. Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České 

republiky. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 14 (čl. 2, bod 3.). 
2 viz např. Halmai, Gábor. Second-grade Constitutionalism? The Cases of Hungary and Poland. Pisa: CSF-

SSSUP Working Paper, 2017. 
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navzájem v opozici. Jde rozhodování v souladu s principem tzv. soudního sebeomezení a 

na druhé straně jde o tzv. soudní aktivismus. Ohnisko práce tvoří princip soudního 

sebeomezení (angl. judicial self-restraint), nicméně pro uchopení problematiky je spíše 

okrajově věnován prostor i soudnímu aktivismu. Tyto přístupy budou vymezeny 

v následujících kapitolách a mohou se odvíjet od různých vlivů. Například od politicko-

historických souvislostí toho kterého státu nebo od osobností představitelů jednotlivých 

funkcí (viz kapitola 2.3.1). Jednotlivé příklady takových vlivů budou v následujících 

kapitolách vymezeny. 

Hlavním cílem této práce je proto zkoumání judikatury Ústavního soudu z hlediska 

výskytu principu soudního sebeomezení a některých jeho projevů jako např. principu 

přednosti ústavně-konformního výkladu před derogací a uplatnění doktríny tzv. politické 

otázky. Možný význam těchto koncepcí v judikatuře Ústavního soudu lze spatřovat v 

tom, že způsob, kterým je rozhodováno, má vliv na celou společnost, jednotlivce a 

v konečném důsledku i na postavení soudů samotných, zaprvé v očích veřejnosti a 

zadruhé v očích zákonodárce i exekutivy. V následujících kapitolách proto bude také 

ukázáno, že existují možné pozitivní dopady rozhodování vedeného principem soudního 

sebeomezení způsobilé zajistit jak ochranu ostatních složek dělby moci, tak ochranu moci 

soudní samotné (a primárně Ústavního soudu jako soudního orgánu ochrany ústavnosti).3 

Ke zkoumání judikatury Ústavního soudu bude přistoupeno s cílem zodpovědět 

následně tyto výchozí otázky:  

- Jak ve své judikatuře Ústavní soud pojímá princip tzv. soudního sebeomezení? 

- Jak pojímá doktrínu tzv. politické otázky a vychází při jejím uplatňování 

z jednotné koncepce? 

- Jaké jsou důvody, pro které Ústavní soud v rámci doktríny politické otázky 

zaujme zdrženlivý postoj a nepřistoupí k věcnému rozhodnutí a jaké jsou naopak 

důvody, pro které se Ústavní soud doktríny politické otázky nedrží?  

Za tímto účelem nejprve obecně vymezím teorii dělby moci a postavení samotné 

soudní moci. Následně se budu věnovat pojmům princip soudního sebeomezení, ústavně-

konformní výklad, doktrína politické otázky a soudní aktivismus, se kterými budu dále 

pracovat. Vzhledem k tomu, že aktivismus stojí v „opozici“ ke zprvu zmíněným pojmům, 

uvedu i možné příčiny a podněty, které k rozhodování, které lze označit za aktivistické, 

 
3 Viz kapitola 2. 
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vedou. Protože podstatu práce tvoří rozbor rozhodnutí Ústavního soudu, budu se věnovat 

Ústavnímu soudu České republiky, pozici jeho soudců a také věnuji pozornost zákonu č. 

182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen „zákon o Ústavním soudu“) z hlediska 

možných promítnutí principu soudního sebeomezení. Tato teoretická část práce poslouží 

jako východisko k druhé části práce, ve které budou analyzována vybraná rozhodnutí 

Ústavního soudu z pohledu principu soudního sebeomezení. V závěru poté budou 

zobecněny závěry vzešlé z rozboru judikatury a zodpovězeny výchozí otázky uvedené 

v předchozím odstavci. 
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1 Teorie dělby moci a postavení soudní moci - východiska  

Státní moc v demokratickém právním státě je rozdělena mezi tři základní složky, a to 

moc zákonodárnou, výkonnou a soudní. Bývá také uváděna tzv. moc kontrolní. Tyto 

složky státní moci tvoří systém dělby moci.4 

Dělba moci je systém, který souvisí s teorií společenské smlouvy a kterým se zabýval 

ve svém díle Druhé pojednání o vládě anglický filosof John Locke. Vychází z toho, že 

všichni lidé mají již před uzavřením společenské smlouvy přirozené právo na život, 

svobodu a vlastnictví a za účelem jejich ochrany se společenskou smlouvou zřizuje moc 

politická. Limitem politické moci je její účel, pokud tento účel politická moc neplní, může 

lid svěřit moc jiným představitelům politické moci. Politická moc by dle J. Locka měla 

být omezena mj. tím, že moc výkonná a moc zákonodárná nebudou svěřeny do jedněch 

rukou.5   

Myšlenka dělby moci byla dále rozvinuta na evropském6 a americkém kontinentu. 

Prakticky byla teorie dělby moci rozpracována např. v Ústavě USA z roku 1787 spolu se 

systémem brzd a protivah (checks and balances).7 Jeden z autorů Ústavy, James 

Madison, ve Federalistovi č. 51 zdůvodnil dělbu moci takto: „Velká záruka proti 

postupnému soustřeďování jednotlivých pravomocí v rukou jediné složky však spočívá 

v tom, že ti, kdo jednotlivé mocenské složky spravují, budou mít nezbytné ústavní 

prostředky i osobní pohnutky k tomu, aby se bránili proti vměšování složek ostatních. 

Stejně jako v jiných případech, i zde musejí být opatření použitá k obraně úměrná 

nebezpečí útoku. Proti ctižádosti musí být postavena ctižádost. Zájem lidí musí být spojen 

s ústavními právy jejich úřadů. Možná vrhá na lidskou povahu špatné světlo, že je nutno 

použít takových triků, aby se zneužívání vlády udrželo pod dohledem. Nevrhá však to 

nejhorší světlo na povahu lidí už vláda jako taková? Kdyby lidé byli andělé, nebyly by 

vlády nutné. A kdyby lidem vládli andělé, nebylo by nutno na vládu dohlížet ani zvenčí, 

ani zevnitř. Při vytváření systému vlády, v němž mají jedni lidé vládnout druhým, spočívá 

veliká obtíž v tom, že nejprve musíte vládě umožnit, aby kontrolovala ovládané a hned na 

 
4 Kysela, J. Ústava mezi právem a politikou – Úvod do ústavní teorie. Praha: Leges, s. 287-288. 
5 Wintr, J. Principy českého ústavního práva. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 70. 
6 Např. Ch. L. Montesquie představil teorii dělby moci ve svém díle O duchu zákonů. Viz následující 

odstavce této kapitoly. 
7 Wintr, J. Principy českého ústavního práva. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 71. 
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to ji musíte donutit, aby kontrolovala sama sebe. Prvotním způsobem, jak dohlížet na 

vládu, je nepochybně závislost na občanech; zkušenost však lidstvo naučila, že jsou 

zapotřebí další pojistky.“8  

K roli samotné soudní moci jako jedné ze složek moci se vyjádřil další z autorů 

americké Ústavy, Alexandr Hamilton, ve Federalistovi č. 78. Hamilton považuje soudní 

moc za nejméně nebezpečnou a tento výrok odůvodňuje tím, že soudní moc má „nejmenší 

možnost poškozovat či ohrožovat. Výkonná moc nejenže rozdílí pocty, ale navíc třímá i 

meč společnosti. Zákonodárná moc nejenže ovládá měšec, ale také předepisuje pravidla, 

jimiž se mají řídit práva a povinnosti občana. Naproti tomu soudnictví mečem ani měšcem 

nevládne, neovládá sílu ani bohatství společnosti a nemůže přijímat žádná účinná 

rozhodnutí.“9 Také Ch. L. Montesquie se vyjadřuje konkrétně k pozici soudní moci ve 

svém díle O duchu zákonů10. V jeho případě jde o argument podporující důležitost 

oddělení moci soudní od moci výkonné a zákonodárné. Uvádí, že by v případě spojení 

s mocí zákonodárnou byla „[…] moc nad životem a svobodou pouhou libovůlí, protože 

soudce by byl zároveň zákonodárcem.“ Pro případ spojení s výkonnou mocí by soudce 

„mohl býti zároveň tyranem.“11 

Z hlediska omezení soudní moci jako samostatné složky státní moci lze limity soudní 

moci dělit na vnitřní a vnější. Vnější limity představují vazby ostatních složek moci a 

jejich jednotlivých představitelů na soudní moc ve smyslu systému brzd a rovnovah a 

jejich vliv na fungování soudní moci a její kontrolu. Jako příklad lze uvést vázanost 

soudců zákonem dle čl. 95 odst. 1 Ústavy. Vnitřní limity představují autoregulaci 

samotnou soudní mocí a jde např. o principy ovládající soudní moc, instanční pravidla 

soudního přezkumu nebo morální integritu jednotlivých soudců. Na pomyslném rozmezí 

vnitřních a vnějších limitů poté stojí např. kárné postihy soudců. 

V československém ústavně-právním prostředí se teoretický koncept dělby moci 

projevil v plné míře v Ústavní listině Československé republiky z roku 1920, která se 

stala jedním z východisek pro diskuzi o tvorbě Ústavy České republiky v roce 1992.12  

Výchozími principy, na kterých byla Ústavní listina postavena, byly svrchovanost lidu, 

 
8 Hamilton, A.; Madison, J.; Jay, J. Listy federalistů. Olomouc, 1994, s. 283. 
9 Tamtéž, s. 414. 
10 Montesquie, Charles Louis de Secondat. O duchu zákonů. Dobrá Voda: A. Čeněk, 2003, 365 s. 
11 Šimíček, V. In: Bahýľová, L. a kol. Ústava České republiky: komentář. Praha: Linde, 2010, s. 50, bod 9. 
12 Ke vztahu principu jednoty a dělby moci v Prozatímní ústavě z roku 1918 srov. např. Gronský, J. 

Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. Praha: Karolinum, 2005, 1. díl, 536 s. 
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uplatnění demokracie, zdůraznění teorie přirozených práv člověka a právě trojí dělba 

moci.13 

Současná Ústava ČR, která je účinná od roku 1993, upravuje základ dělby moci 

v ústavním systému České republiky v čl. 2 odst. 1, který říká: „Lid je zdrojem veškeré 

státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.“. 

Tímto není dělba moci „ukončena“, Ústava ČR dále rozděluje moc i v rámci jejích 

jednotlivých složek. Zákonodárnou moc vykonávají společně Poslanecká sněmovna a 

Senát ČR, na výkonné moci se (v ústavní rovině) podílí vláda a prezident ČR a v rámci 

moci soudní existuje soustava obecných soudů a vedle ní Ústavní soud.14 Rozdělení, resp. 

oddělení moci je považováno za jednu z tzv. podstatných náležitostí demokratického 

právního státu, které Ústava zakotvuje jako nezměnitelné v čl. 9 odst. 2.15  

Vedle vymezení de iure je nutné brát v úvahu také praktickou realizaci dělby moci 

v politickém a ústavním systému. Právní sociologové, politologové, konstitucionalisté 

v posledních desetiletích upozorňují na změnu faktického postavení soudní moci. Za 

primární důvody jsou mimo jiné považovány doktrína lidských práv, právní pluralismus, 

globalizace nebo sebevnímání soudců16.17 Možné příčiny změny vyváženého postavení 

budou rozvedeny v následujících kapitolách, protože mohou vést k obavám 

z rozhodování soudů a konkrétních soudců pod vlivem jejich osobních politických a 

společenských preferencí18, což může být nazíráno z určitých hledisek jako aktivistické. 

Na rizika spojená s výše uvedeným může reagovat princip soudního sebeomezení a 

v jeho rámci doktrína politické otázky, jak bylo uvedeno v úvodní kapitole, protože jejich 

použití má vést k zachování vyváženého stavu v rámci dělby moci. Jejich vymezení 

přináším v následující kapitole. 

 
13 Broklová, E. První československá ústava: Diskuze v ústavním výboru v lednu a únoru 1920. Praha: 

Ústav pro soudobé dějiny ČAV, 1992, s. 7. 
14 Šimíček, V. In: Bahýľová, L. a kol. Ústava České republiky: komentář. Praha: Linde, 2010, s. 50, bod 

10. 
15 Rychetský, P. Ústava České republiky: Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky: komentář. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015, čl. 2 odst. 1, bod 4.  
16 Blíže tuto problematiku vymezuje J. Ondřejková v níže citované knize. 
17 Ondřejková, J. Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace. Praha: Leges, 2017, str. 11. 
18 Tamtéž, str. 13 
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2 Princip soudního sebeomezení 

Výchozími pojmy, se kterými budu pracovat v navazujících částech práce, a na 

kterých je práce postavena, jsou princip soudního sebeomezení, princip přednosti 

ústavně-konformního výkladu právní normy před její derogací, doktrína politické otázky 

a soudní aktivismus. Proto zde tyto pojmy vymezuji. 

Princip soudního sebeomezení (angl. judicial self-restraint, jinak také označováno 

jako soudní zdrženlivost19 nebo autolimitace) pochází z právní kultury Spojených států 

amerických, tedy z angloamerického právního prostředí, nicméně dnes je obecně uznáván 

i v systému evropského kontinentálního práva. Z prvních představitelů zdůrazňujících 

potřebu soudního sebeomezení lze jmenovat např. Jamese B. Thayera, Olivera W. 

Holmese20, soudce Nejvyššího soudu USA první třetiny 20. století, nebo Felixe 

Frankfurtera, soudce Nejvyššího soudu USA v letech 1939 až 1962. V současné době 

se tímto tématem zabývá např. Richard A. Posner, soudce Odvolacího soudu USA pro 

7. obvod. 

Princip soudního sebeomezení nemá jen jeden konkrétní význam, ale pro ústavní 

soudnictví je relevantní primárně tzv. konstitucionální sebeomezení (angl. constitutional 

restraint), které spočívá ve zdráhavosti soudců prohlásit akt zákonodárné nebo výkonné 

moci za neústavní. Tento význam je podmnožinou druhého významu tohoto principu, 

který říká, že soudci nechávají velké množství případů k rozhodnutí jiným orgánům 

veřejné moci, např. soudci přenechávají21 určitá rozhodnutí zákonodárné a výkonné moci 

nebo odvolací soudy nechávají rozhodnutí na soudech nižší instance.22 

Také Richard A. Posner uvádí, že lze termín „soudní sebeomezení“ vnímat 

v několika různých významech. Zdrženlivý soudce dle Posnera nenechá své rozhodování 

ovlivnit vlastními představami o politice (policy23) a je v tomto směru dostatečně 

obezřetný a důsledný. Zdrženlivý soudce si je také vědom politických omezení výkonu 

soudní moci a je ve svém rozhodování veden obavou z přemíry tzv. soudního aktivismu, 

 
19 Pod tímto označením lze zpravidla nalézt princip soudního sebeomezení v rozhodnutích Ústavního 

soudu. 
20 Blahož, J. Soudní kontrola ústavnosti: srovnávací pohled. Praha: ASPI publishing, 2001, s. 111. 
21 Takový základ v sobě mj. nese i doktrína politické otázky, která bude vymezena v následující kapitole. 
22 Posner, R. The Rise and Fall of Judicial Self-Restraint. In: Californian Law Review, 6/2012, vol. 100, 

no. 3, s. 521. 
23 Ve smyslu trojdimenzionálního vymezení politiky zde policy vyjadřuje „obsahovou dimenzi politiky“ a 

také její výsledek či cíl v podobě zákona, nařízení a dalších opatření, která jsou určená občanům.  

Cabada, L., Kubát, M. a kol. Úvod do studia politické vědy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, s. 48. 
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který může zahltit soudy do té míry, že nebudou moct efektivně fungovat. Takový soudce 

zároveň nechce posílit postavení soudní moci ve vztahu k dalším složkám státní moci.24 

V roce 1893 uvedl James B. Thayer ve svém příspěvku, že zákon by měl být 

prohlášen za neplatný pouze v tom případě, kdy jeho protiústavnost je tak zřejmá, že 

nevzbuzuje žádné důvodné (racionální) pochybnosti.25 

Tento soudce také kladl důraz na posouzení a kontrolu ústavnosti již v rámci přijímání 

zákona Kongresem, což podporoval odkazem na ustanovení americké Ústavy, které 

zavazuje členy Kongresu přísahat, že budou podporovat Ústavu. Dále uváděl, že otázky, 

které se vztahují k různým formám a pravomocem vlády, jsou nevyhnutelně politické a 

soudy při jejich výkladu užívají chtě nechtě argumentů politických namísto argumentů 

právních.  Pokud by soudy rozhodovaly o ústavnosti zákona aktivisticky, zákonodárce by 

při přijímání zákona neuvažoval o ústavnosti přijímané úpravy, ale o tom, jakým 

způsobem by eventuálně rozhodovaly soudy.26 

Tento přístup lze hledat i v definici O. W. Holmese, který k principu soudního 

sebeomezení uvádí, že soud nemá zasahovat do vůle lidu, „pokud by rozumný a čestný 

člověk nepřipustil, že zákon porušuje základní principy, jak jsou pojímány tradicí našeho 

[amerického] lidu a našeho práva.“27 

Vzhledem k recepci principu judicial self-restraint i do prostředí, kde ústavní 

soudnictví tvoří model koncentrovaný a specializovaný28, se Ústavní soud hlásí 

k principu soudního sebeomezení29 a z toho důvodu se tedy setkáváme s jeho vymezením 

i v jeho rozhodovací činnosti. Např. v nálezu sp zn. Pl. ÚS 54/0530 je pojem 

charakterizován následovně jako „maximální snah[a] o minimalizaci zásahů do činnosti 

jiných orgánů veřejné moci, moc zákonodárnou nevyjímaje“31. K pojmu se vyjadřuje 

v odlišném stanovisku k usnesení sp. zn. Pl. ÚS 24/0932 také J. Musil a uvádí následující: 

 
24 Posner, R. The Meaning of Judicial Self-Restraint. In: 59 Indiana Law Journal 1, 1983, s. 11. 
25 James B. Thayer, The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law, 7 

HARV. L. REV. 129, 144 (1893). 
26 Posner, R. The Rise and Fall of Judicial Self-Restraint. In: Californian Law Review, 2012, s. 524-525. 
27 Blahož, J. Soudní kontrola ústavnosti: srovnávací pohled. Praha: ASPI publishing, 2001, s. 111, původně 

disent rozhodnutí Lochner v. New York, 198 U. S. 45, 76 (1905). 
28 Blahož, J. Soudní kontrola ústavnosti: srovnávací pohled. Praha: ASPI publishing, 2001, s. 320. 
29 Např. v usnesení II. ÚS 110/02, zde dne 3. 6. 2003. Zde uvádí, že jeho „[…] činnost je ovládána 

principem sebeomezení (a nikoli soudním aktivismem)“. 
30 Nález sp. zn. Pl. ÚS 54/05, 265/2008 Sb. ze dne 22. 1. 2008. 
31 Bod 32. Zde ve výslovné vazbě na abstraktní kontrolu norem a přednost ústavně konformní interpretace 

právního předpisu před jeho derogací. 
32 Usnesení sp. zn. Pl. ÚS 24/09 ze dne 15. 9. 2009.  
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„Všeobecně uznávaným principem ústavního soudnictví je zdrženlivost Ústavního soudu, 

vědomé sebeomezení (judicial self-restraint). Existuje nespočet definicí tohoto pojmu, ale 

pro naši situaci považuji za velmi výstižnou formulaci, kterou použil již v roce 1973 

německý Spolkový ústavní soud v jednom ze svých zásadních nálezů (BVerfGE 36, 1, 14 

f.): ‚Princip judicial self-restraint, kterému se Spolkový ústavní soud podrobil, 

neznamená zkrácení nebo oslabení jeho ... kompetencí, nýbrž rezignaci na to, aby 

"provozoval politiku", tj. aby zasahoval do ústavou vytvořeného a ohraničeného prostoru 

svobodné politické tvorby. Zamýšlí proto ponechat prostor svobodné politické tvorby, 

který ústava garantovala pro ostatní ústavní orgány, otevřený.‘"33 

J. Musil se k této problematice dále v odlišném stanovisku k jinému nálezu vrací a 

doplňuje tak výše uvedenou definici principu soudního sebeomezení následujícími 

informacemi: „Tato doktrína vychází z fundamentálního principu demokratického 

právního státu, kterým je princip dělby moci; soudní moc se má zdržet toho, aby přebírala 

pravomoci náležející moci zákonodárné a moci výkonné. Tímto sebeomezením je vázán 

též Ústavní soud […].34 Lze tak na základě uvedených vymezení principu soudního 

sebeomezení v judikatuře Ústavního soudu vnímat určitý respekt soudní moci k normě 

vydané zákonodárcem. 

A jaký přínos lze spatřovat ve zdrženlivém přístupu k ústavnímu přezkumu? 

Argumentů svědčících pro soudní zdrženlivost je vícero. Jde zejména o zachování 

vyváženého stavu dělby moci na základě odstranění potenciálních příčin ohrožení35, čímž 

lze zároveň dosáhnout ochrany ostatních složek moci. Dále vede k uvědomění si (a 

respektování) následků soudního rozhodování z hlediska tzv. polycentrických 

problémů (polycentric problem). S tímto pojmem přišel právní filosof Lon Fuller a jde 

o „rozsáhlé a komplikované sítě vzájemných propojených vztahů, v nichž změna jednoho 

faktoru vyvolá nevypočitatelnou sérii změn dalších faktorů“.36 Pro lepší představu tuto 

situaci popisuje na příkladu pavoučí sítě. Zatáhneme-li za jedno vlákno, vyvolá to 

rozložení napětí po celé síti vláken. Zdvojnásobí-li se síla, nemusí to nutně znamenat 

pouze dvojnásobné rozložení napětí na stejných místech. To znamená, že konečný 

důsledek soudního rozhodnutí se může projevit až následně v jiných vztazích, a to i 

v odlišné intenzitě, která nemusí být nutně přímo úměrná zásahu. Protože stejně jako 

 
33 Tamtéž. 
34 Nález sp. zn. Pl. ÚS 18/15 ze dne 28. 6. 2016. 
35 Viz kapitola 1 a dále kapitoly 2.3.1 až 2.3.3. 
36 King, J. Judging social rights. Cambridge University Press, Cambridge 2012, str. 190. 
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pavučina má více „center“, kde se spojují jednotlivá vlákna, tak i společnost je tvořena 

mnoha vztahy, tu silnějšími, tu náchylnějšími k narušení. Z pohledu soudce má taková 

situace dle L. Fullera vést k soudní zdrženlivosti a je-li soudce postaven před tzv. 

polycentrický problém, měl by se zdržet aktivismu. Zároveň je nutné vnímat, že prvky 

polycentrismu by bylo možné najít pravděpodobně v každé věci, která je předložena 

k rozhodnutí soudu. L. Fuller proto uvádí, že se nemá jednat o hledání černo-bílé hranice, 

ale o uvědomění si bodu, kdy polycentrický problém nabral takového rozsahu a 

dominance, že již přesahuje hranice soudní moci (proper limits of adjudication).37 

Smyslem tohoto konceptu v ústavním soudnictví je také upevnění a posílení 

nezávislosti ústavních soudů výše vymezenou zdrženlivostí38, a také posílení respektu 

k jejich vlastním rozhodnutím, jelikož rozhodnutí, která odporují principu soudního 

sebeomezení, mohou vést k jejich nedostatečné přesvědčivosti pro veřejnost.39 

 

  

 
37 Allison, J. W. F. Fuller's Analysis of Polycentric Disputes and the Limits of Adjudication. In: Cambridge 

Law Journal 53(2), 1994, s. 369-371. 
38 Blahož, J. Soudní kontrola ústavnosti: srovnávací pohled. Praha: ASPI publishing, 2001, s. 320. 
39 Takové „nefunkční“ rozhodnutí může být např. ignorováno (ignored), odvoláno (withdrawn) nebo 

změněno (modified). Allison, J. W. F. Fuller's Analysis of Polycentric Disputes and the Limits of 

Adjudication. In: Cambridge Law Journal 53(2), 1994, s. 370. 
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2.1   Princip přednosti ústavně-konformního výkladu před derogací 

Má-li princip soudního sebeomezení různé významy, lze na jejich základě rozlišovat 

také jeho projevy. Například P. Holländer pod pojmem autolimitace soudní moci 

spatřuje tři různé metody. Jedním z projevů je přednost ústavně-konformního výkladu 

právní normy před její derogací. Za další metodu považuje sebeomezení při rozhodování 

o politických otázkách40 a následně také možnost výběru omezeného okruhu věcí z celého 

rámce, zde s odkazem na tzv. writ of certiorary, na jehož základě si Nejvyšší soud USA 

může vybrat věc, kterou se zabývat bude, či nikoliv.41  

Za klasický případ principu soudního sebeomezení je považován princip přednosti 

ústavně-konformního výkladu právní normy před její derogací. Tento princip 

umožňuje nepřistoupit ke zrušení zákona i přes jeho možný zjištěný rozpor s ústavním 

pořádkem.42 Jde o situaci, při které text zákona umožňuje více možných výkladů, přičemž 

pouze jeden je v souladu s ústavním pořádkem.43 Ponecháním právní normy v platnosti a 

účinnosti na základě jejího ústavně-konformního výkladu tak vyjadřuje soudní moc 

respekt k normě vydané zákonodárcem.  

Protože se jedná o obecný princip, je tato myšlenka přítomna i v evropském právním 

prostředí řadu let,44 a to např. v rozhodovací činnosti Spolkového ústavního soudu, který 

se řídí tzv. Schumannovou větou. Schumannova věta je jedním z projevů principu 

soudního sebeomezení a říká, že „[…] lze za protiústavní prohlásit pouze takovou normu, 

kterou není možno považovat za ústavní ani jejím ústavně konformním výkladem.“45 

Protože Ústavní soud často hledá inspiraci v  judikatuře Spolkového ústavního soudu, lze 

i v jeho rozhodovací činnosti nalézt odkaz na Schumannovu větu a tedy princip přednosti 

 
40 Tento projev bude vymezen v následující kapitole 2.2. 
41 Holländer, P. Kolaps „soudcovského státu“: běží odpočítávání? In: Šimíček, V. a kol. Dělba soudní moci 

v ČR. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 6. 
42 Filip, J. In: Bahýľová, L. Ústava České republiky – komentář. Praha: Linde, 2010, s. 1085 (čl. 87, bod 

51). 
43 Klíma, K. Encyklopedie ústavního práva. Praha: ASPI, 2007, s. 683. 
44 Přičemž K. Klíma uvádí, že technika ústavně-konformního výkladu se poprvé objevila v rozhodovací 

činnost Nejvyššího soudu USA, a to konkrétně v rozhodnutí z roku 1804, ve věci Murray v. Schooner 

Charming Betsy (tamtéž, s. 684). 
45 Dostál, M. Vykonatelnost nálezů Ústavního soudu. In: Wagnerová, E., Dostál, M., Langášek, T., Pospíšil. 

Zákon o Ústavním soudu: Komentář [Systém ASPI].  Wolters Kluwer [cit. 2019-6-08].  ASPI_ID 

KO182_1993CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-517XM. 
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ústavně-konformního výkladu.46 Ústavní soud tak uvedl v jednom ze svých nálezů, že „v 

situaci, kdy určité ustanovení právního předpisu umožňuje dvě různé interpretace, 

přičemž jedna je v souladu s ústavními zákony a mezinárodními smlouvami podle čl. 10 

Ústavy České republiky a druhá je s nimi v rozporu, není dán důvod zrušení tohoto 

ustanovení. Při jeho aplikaci je úkolem soudů interpretovat dané ustanovení ústavně 

konformním způsobem.“47 Na tento nález Ústavní soud v jiném případu navázal a rozvinul 

myšlenku v tom smyslu, že odmítnutí přednosti ústavně konformního výkladu a opuštění 

principu soudního sebeomezení, na základě čehož by striktně zrušil napadený právní 

předpis při jakémkoliv zjištěném rozporu s ústavním pořádkem, by tvořilo postup, který 

označil za „absurdní a neudržitelný“.48 

  

 
46 Langášek, T. In: Rychetský, P. a kol. Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České 

republiky. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 820 (čl. 83, bod 20.). 
47 Nález sp. zn. Pl. ÚS 48/95 ze dne 26. 3. 1996. Nález byl vydán ještě za platnosti bývalého znění čl. 10 

Ústavy (před přijetím tzv. Euronovely), nicméně i v současnosti je možné princip přednosti výkladu 

právního předpisu, který je v souladu s mezinárodní smlouvou, resp. dalšími mezinárodními závazky České 

republiky, před výkladem s nimi rozporným, dovodit z čl. 1 odst. 2, resp. z čl. 10 Ústavy. 
48 Nález sp. zn. Pl. ÚS 41/02 ze dne 28. 1. 2004. 
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2.2 Doktrína tzv. politické otázky 

Jak vyplývá z výše uvedeného, doktrína politické otázky (angl. political question 

doctrine) je dalším z projevů principu soudního sebeomezení a její vznik je mj. také 

spojen s rozhodovací činností Nejvyššího soudu USA49. 

Čl. 6 Ústavy stanoví, že politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny, vyjádřené 

svobodným hlasováním. Rozhodování většiny dbá ochrany menšin. P. Uhl definuje 

politické rozhodnutí jako „[…] rozhodnutí orgánů veřejné moci, která jsou provedena 

v rámci jejich zákonem předpokládané pravomoci, ale volba podoby tohoto rozhodnutí je 

z hlediska práva neutrální a právo připouští pluralitu možností takového rozhodnutí bez 

předsudku o jejich správnosti.“50 Pro roli soudní moci a doktrínu politické otázky pak 

význam politických rozhodnutí přibližuje např. M. Tomoszek: „Doktrína politických 

otázek vylučuje pravomoc soudu rozhodnout otázky ve své povaze politické, tedy takové, 

u nichž nelze podle právních kritérií dospět k jasnému závěru. Otázky, jež lze zodpovědět 

pouze s použitím politických kritérií, musí být rozhodnuty politickou reprezentací 

představovanou orgány moci zákonodárné nebo výkonné.“51 

Pod pojmem politické otázky si pak lze představit otázky ekonomické, vědecké, 

náboženské, medicínské, zahraniční politiky, hospodářství nebo vojenské.52 Za 

rozhodnutí, která mají politickou povahu, poté např. R. Hirschl považuje: 1. soudní 

přezkum pravomocí legislativy a exekutivy v oblasti zahraniční, fiskální a bezpečnostní 

politiky, 2. soudní potvrzení změny politického režimu, 3. soudní přezkum hlasování, 4. 

hodnotící rozhodnutí soudů při vyrovnávání se s minulostí po přechodu k demokracii 

nebo po válečných konfliktech.53 

 
49 Malíř, J. Moderní doktrína politické otázky v USA: příběh, v němž stále nepadlo poslední slovo. 

Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR. 2019, 1, 1-18. 
50 Uhl, P. In: Rychetský, P. a kol. Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. 

Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 68 (čl. 6, bod 4.). 
51 Tomoszek, M. Aplikace doktríny politických otázek Ústavním soudem ČR. In: Hamuĺák, O. (ed.). 

Fenomén judikatury v právu. Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2009. Praha: 2010. 

S. 109. [online], [cit. 3. 5. 2019]. Dostupné z: 

http://www.ceeol.com/aspx/authordetails.aspx?authorId=bd0afbf0-a5e3-4a61-ba61- 

5c808b383cf0. 
52 Filip, J. In: Bahýľová, L. Ústava České republiky – komentář. Praha: Linde, 2010, s. 1171 (čl. 87, bod 

302). 
53 Ondřejková, J. Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace. Praha: Leges, 2017, s. 27. 
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I tato doktrína se vyskytuje v rozhodovací činnosti Ústavního soudu, který na ni ve 

svých rozhodnutích v některých případech odkazuje54. Činí tak například v nálezu sp. zn. 

Pl. ÚS 50/06, ve kterém se vyjadřuje k problematice rozpočtového určení daní, a ve 

kterém uvádí: „[…] mají-li jednotliví navrhovatelé jako představitelé moci zákonodárné 

za to, že jimi napadená právní úprava je nevhodná či vyvolávající negativní důsledky, 

mohou usilovat o změnu v rámci politické soutěže, nikoliv v rámci soudní kontroly 

ústavnosti, která ze své podstaty musí být omezena pouze na otázky ústavněprávní povahy 

[zde problematika rozpočtového určení daní]. Pokud by Ústavní soud návrhu vyhověl a 

rozhodl celou věc místo zákonodárce, porušil by nejen citovaná ustanovení Ústavy, ale 

zejména by učinil zbytečnou soutěž politických stran, jejichž úkolem je mj. právě 

předkládat z hlediska jejich voličů nejvhodnější způsoby rozdělení státního rozpočtu.“55 

Tento postoj Ústavního soudu je tak v souladu s v této kapitole uvedeným pojetím 

politické otázky. 

Protože jde o doktrínu, která krystalizovala v judikatuře Nejvyššího soudu USA, je 

podnětná definice, kterou v jeho rozhodovací činnosti tento soud rozpracoval. Definice 

v průběhu let podléhala vývoji, mj. i pod vlivem obsazení soudu konzervativními nebo 

liberálními soudci56. Jedním z významných případů, který tvoří jakýsi milník ve vývoji 

doktríny politické otázky, je rozhodnutí ve věci Baker v. Carr57. Ve svém stanovisku 

k tomuto případu soudce W. J. Brennan dospěl k šesti případům, ve kterých se jedná o 

tzv. politickou otázku. Tyto případy jsou charakterizovány následovně: „[…] i) textem 

doložitelnou skutečností, že věc je ústavně svěřena souběžné politické větvi, ii) 

nedostatkem soudně zjistitelných a uplatnitelných standardů k jejímu rozhodnutí, iii) 

nemožností rozhodnout bez předchozího určení politického kurzu toho druhu, které je 

jasně na uvážení ležícím mimo soudy, iv) nemožností, aby soud dospěl k nezávislému 

řešení bez toho, že by projevil náležitý respekt k souběžným odvětvím veřejné moci, v) 

neobvyklou nutností podrobit se bez otázek již učiněnému politickému rozhodnutí nebo 

vi) možností potíží plynoucích z lišících se závěrů různých větví k téže otázce.“58 Výčet 

 
54 Např. nález sp. zn. Pl.ÚS 2/15, 185/2017 Sb., ze dne 3. 5. 2017.  
55 Nález sp. zn. Pl. ÚS 50/06 ze dne 20. 11. 2007, bod 30. 
56 Viz kapitola 2.3.1. 
57 Baker v. Carr, 369 U.S. 186 (1962). Případ se zabýval vymezením volebních obvodů, které bylo 

napadeno u Nejvyššího soudu, protože mělo přestat odrážet „demografickou realitu“ a mělo zapříčinit 

„znehodnocení váhy hlasů osob žijících ve městech oproti hlasům osob žijících ve venkovských obvodech“. 

Viz níže uvedený článek J. Malíře na téma doktríny politické otázky. 
58 Malíř, J. Moderní doktrína politické otázky v USA: příběh, v němž stále nepadlo poslední slovo. 

Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR. 2019, 1, s. 4. Potažmo 369 U.S. 217. 
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takových případů uvozuje některé důsledky, které z toho plynou  pro rozhodovací činnost 

Nejvyššího soudu: 

1) pokud nenastane okolnost výše vyjmenovaná, Nejvyšší soud nerozhodne 

zdrženlivě ve smyslu doktríny politické otázky, 

2) aplikaci doktríny politické otázky je třeba posuzovat individuálně v rámci 

každého případu.59 

I přes vývoj ústavního práva USA, který vedl k pozměnění koncepce doktríny 

politické otázky60 a jehož příkladem je právě případ Baker v. Carr, se např. J. Malíř 

domnívá, že doktrína politické otázky má stále své místo v judikatuře Nejvyššího soudu. 

Odůvodnění lze hledat v možnosti vyvážení soudního přezkumu a politiky, možnosti 

kritické úvahy nad slabostmi a zároveň přednostmi soudního přezkumu oproti 

politickému procesu a možností zdrženlivého rozhodování „[…] tam, kde ve prospěch 

politického procesu svědčí imperativy principu dělby moci, vědomí, že standardy 

přezkumu by se hledaly jen těžko, ale také fakt, že soudní přezkum by mohl být pro soudní 

moc kontraproduktivní (ať už proto, že by poškozoval státní zájem, nebo že by jeho závěry 

nebyly politickými větvemi nebo dokonce občany respektovány).“61 

Přestože je judikatura Nejvyššího soudu USA důležitá jako místo zrodu doktríny 

politické otázky, je nutné k jejímu chápání přistupovat v českém právním prostředí 

s obezřetností a důsledně vnímat určité odlišnosti angloamerického a kontinentálního 

právního systému. K této rozdílnosti uvádí J. Malíř následující: „Zdrženlivost (tzv. self-

restraint) ÚS v politických otázkách […] nemůže v našich podmínkách vést k uplatňování 

tzv. political question doctrine, jak ji známe z praxe NS USA. Náš ÚS je povinen 

rozhodnout o každém návrhu, který odpovídá ústavním a zákonným požadavkům […].“ 

To znamená, že Ústavní soud by, veden těmito principy, sice neměl rozhodovat o 

otázkách, ve kterých rozhoduje moc zákonodárná nebo výkonná, ale pokud do jeho 

působnosti spadají, musí je podrobit hodnocení z hlediska ústavnosti.62 Nelze, jako je 

tomu v případě Nejvyššího soudu USA, a priori odmítnout případ. To vychází z 

 
59 Tamtéž. 
60 Tamtéž, s. 1. Na základě politického a celkového společenského vývoje došlo k posunu hranic doktríny 

do té míry, že lze dnes hovořit o tzv. „moderní“ doktríně politické otázky, namísto doktríny „klasické“.  
61 Tamtéž, s. 15. 
62 Filip, J. In: Bahýľová, L. Ústava České republiky – komentář. Praha: Linde, 2010, s. 1032 (čl. 83, bod 

33). Dále zde pro názornost uvádí následující příklad: „[ÚS] nemůže zrušit zákon proto, že je v rozporu 

s našimi zahraničně politickými zájmy, může tak ale učinit pro jeho rozpor s mezinárodní smlouvou podle 

čl. 1 odst. 2 a čl. 10 Ústavy.“ 
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principu writ of certiorari, který opravňuje Nejvyšší soud USA vybírat si mezi případy, 

které rozhoduje, jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole.63 

 S ohledem na výše uvedené odlišnosti a také znaky politické otázky chápu pro 

účely této práce pod pojmem doktrína politické otázky její již výše uvedené vymezení M. 

Tomoszkem, který politické otázky vymezuje jako takové, „u nichž nelze podle právních 

kritérií dospět k jasnému závěru. Otázky, jež lze zodpovědět pouze s použitím politických 

kritérií, musí být rozhodnuty politickou reprezentací představovanou orgány moci 

zákonodárné nebo výkonné.“64  

  

 
63 Cornell Law School. Legal Information Institute [online]. Cornell University: ©2019 [cit. 7. 6. 2019]. 

Dostupné z: https://www.law.cornell.edu/wex/writ_of_certiorari. 
64 Tomoszek, M. Aplikace doktríny politických otázek Ústavním soudem ČR. In: Hamuĺák, O. (ed.). 

Fenomén judikatury v právu. Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2009. Praha: 2010. 

S. 109. [online], [cit. 3. 5. 2019]. Dostupné z: 

http://www.ceeol.com/aspx/authordetails.aspx?authorId=bd0afbf0-a5e3-4a61-ba61- 

5c808b383cf0. 

https://www.law.cornell.edu/wex/writ_of_certiorari


17 

 

2.3 Soudní aktivismus 

V předchozích kapitolách vymezený princip soudního sebeomezení a doktrína 

politické otázky stojí v „opozici“ k tzv. soudnímu aktivismu (angl. judicial activism). 

Stejně jako v předchozích dvou případech i výraz soudní aktivismus má svůj původ 

v angloamerické právní oblasti. O aktivistické rozhodování jde tehdy, pokud „[…] soudce 

při svém rozhodování cíleně překračuje meze rozhodování konkrétních případů a nad 

nezbytný rámec zasahuje do pravomocí a diskrece ostatních složek státní moci.“65 

Jedná-li se o pojem pocházející z angloamerické právní oblasti, je možné uvést ta 

období, která lze označit za typická pro aktivistické rozhodování v daném sociálním a 

politickém prostředí. Jde o období mezi lety 1897 až 1937, tzv. Lochner Era, která je 

považována za soudcovský aktivismus ve smyslu vlivu soudců na ústavní zakotvení jejich 

politických představ, a období mezi lety 1953 až 1969, tzv. Warrenův soud, jehož 

produktem je i výše zmíněné rozhodnutí Baker v. Carr. Tento soud se měl vyznačovat 

soudci s liberálním politickým přesvědčením a s odkazem na ochranu ústavně zaručených 

základních práv (v prostředí USA zejm. problematika rasové segregace, povinných 

modliteb ve školách, práva na přístup k antikoncepci aj.) byla zvětšována oblast soudního 

přezkumu.66 Při pohledu na časové vymezení lze vnímat souvislost s vývojem generací 

práv a svobod. Například období po roce 1945, tedy po druhé světové válce, se vyznačuje 

přiznáváním hospodářských, sociálních a kulturních práv.67 

Pokud se jedná o české právní prostředí, k definici tohoto přístupu rozhodování 

přistoupil např. i P. Holländer, který říká, že jde o „[…] motivaci soudce uplatnit svojí 

soudcovskou moc k realizaci účelů, nacházejících se mimo její dosah.“68 Takové účely 

jsou typicky prosazovány právě v oblasti základních lidských práv a svobod, nejedná se 

o v předchozích kapitolách vymezený zdrženlivý přístup, ale naopak o přístup extenzivní. 

J. Blahož takové chování popisuje jako „[…] presumpci neústavnosti vůči zákonům 

restriktivně interpretujícím ústavní články o občanských právech.“69 

 
65 Ondřejková, J. Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace. Praha: Leges, 2017, str. 113-114. 
66 Malíř, J. Moderní doktrína politické otázky v USA: příběh, v němž stále nepadlo poslední slovo. 

Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR. 2019, 1, s. 2. 
67 Srov. např. Blahož, J. Balaš, V. Klíma, K. Srovnávací ústavní právo. 5., přepracované a doplněné vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, a. s. 2015, s. 236.  
68 S odkazem na H. Ch. Röhla. Holländer, P. Kolaps „soudcovského státu“: běží odpočítávání? In: Šimíček, 

V. a kol. Dělba soudní moci v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 24. 
69 Blahož, J. Soudní kontrola ústavnosti: srovnávací pohled. Praha: ASPI publishing, 2001, s. 111. 
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I k tomuto přístupu zaujímá vlastní postoj Ústavní soud, který v řadě kontextů 

zdůrazňuje potřebu držet se principu soudního sebeomezení a proklamuje svoji vůli se 

aktivismu v těchto případech vyvarovat. Uvádí tak např. pro oblast volebního soudnictví: 

„S výjimkou nejzávažnějších pochybení ve volební proceduře musí státní moc, 

reprezentovaná volebními soudy, zachovávat zdrženlivost ve své ingerenci a vyvarovat se 

aktivismu.“70  

Dále pro případy nežádoucího rozšiřování rozsahu právní úpravy: „Za situace, kdy 

uvedená majetková křivda nespadá do tzv. rozhodného období pro účely žádného z 

restitučních zákonů, proto soudy (a to ani Ústavní soud) nemohou aktivisticky nahrazovat 

vůli zákonodárce a rozsah restitucí svévolně rozšiřovat.“71  

Nebo také ve věci rušení úkonů orgánů činných v trestních řízení: „Pro současné 

posouzení oprávněnosti postupu orgánů činných v trestním řízení hraje pak z pohledu 

Ústavního soudu tu roli zásada minimalizace zásahů do činnosti ostatních orgánů 

činných v trestním řízení. Zrušení usnesení o zahájení trestního stíhání ze strany státního 

zastupitelství tak v žádném případě nesvědčí pro vyhovění ústavní stížnosti, ale spíše 

naopak ukazuje, že zásah Ústavního soudu by v tuto chvíli byl přehnaně aktivistickým 

krokem.“72 Z jiných případů je možné tento postoj dovozovat implicitně, a to z 

argumentace principem soudního sebeomezení.73 

Pro uchopení vztahu principu soudního sebeomezení a soudního aktivismu uvádím 

v následujících kapitolách, které se věnují tzv. soudcovskému státu (kap. 2.3.1), soudní 

interpretaci a aplikaci práva (kap. 2.3.2) a dále historickému kontextu soudní interpretace 

(kap. 2.3.3), demonstrativní výčet příčin, které mohou vést k takovému soudnímu 

rozhodování, které lze označit za aktivistické. 

  

 
70 Nález sp. zn. III.ÚS 3673/14 ze dne 10. 2. 2015, dále např. I.ÚS 4178/18 ze dne 2. 4. 2019. 
71 Nález sp. zn. II.ÚS 4323/18 ze dne 19. 2. 2019. 
72 Nález sp. zn. III.ÚS 2592/14 ze dne 25. 9. 2014. 
73 Těmito případy jsou právě např. vybraná rozhodnutí, která budou v této práci blíže zkoumána. 
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2.3.1 Tzv. „soudcovský stát“ 

Soudní aktivismus je velmi úzce spojen s pojmem tzv. soudcovského státu, který 

má označovat stát, ve kterém jsou váhy vychýleny ve prospěch soudní moci vůči ostatním 

složkám státní moci. Jde o proces rostoucího významu a role soudní moci. P. Holländer 

uvádí, že je pojmem „[…] postihujícím spíše tendenci, než […] skutečnost, že by současný 

demokratický právní stát byl státem dominance moci soudní“.74  

Soudní moc byla dle J. Kysely zpočátku vnímána ze všech složek jako nejméně 

problematická75 a byla jí věnována nejmenší pozornost, naopak J. Ondřejková uvádí, že 

obavy z přílišného posilování postavení soudní moci zde byly již od doby teoretických a 

filosofických základů dělby moci. Montesquieův obrat z doby předrevoluční Francie, 

„soudci mají být ústy zákona“, toho může být příkladem76. Ať tak nebo tak, tato složka 

postupným vývojem doznala změn, které jsou patrné primárně pro chod politického 

systému. Zvětšuje se počet otázek, které jsou právem upraveny, a zároveň se jejich úprava 

rychle mění. Pozici soudů posílil také vznik katalogů lidských práv po konci 2. světové 

války, aplikace norem mezinárodního práva, norem evropského práva77 a také činnost 

Evropského soudu pro lidská práva.78  

Jako další důvody vzniku této situace (resp. tendence) uvádí P. Holländer 

následující faktory:  

1) ústup vlivu neprávních normativních systémů – dějiny 20. století a celkový vývoj 

společnosti jsou příčinou ústupu náboženství, morálky, tradice a slušnosti a soudy jsou 

poté povolávány k řešení určitých druhů sporů namísto rozhodování společnosti.  

2) hypertrofie psaného práva – množství psaného práva se navyšuje a zároveň dochází 

k jeho změnám a zvyšování možnosti rozporů. Společnost na toto tempo není schopna 

přirozeně reagovat, pochopit ho a soudy jsou tedy instancí, která je nucena o to více toto 

psané právo interpretovat a dotvářet, což je způsobeno i nízkou kvalitou právních 

předpisů v České republice. 

 
74 Holländer, P. Kolaps „soudcovského státu“: běží odpočítávání? In: Dělba soudní moci v ČR. Brno: 

Masarykova univerzita, 2004, s. 20-22. 
75 A. Hamilton, Federalista č. 78, viz kapitola 1. 
76 Ondřejková, J. Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace. Praha: Leges, 2017, str. 20-24. 
77 Kysela, J. Ústava mezi právem a politikou – Úvod do ústavní teorie. Praha: Leges, 2014, s. 297-298. 
78 Ondřejková, J. Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace. Praha: Leges, 2017, str. 20-24. 
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3) teoretické a empirické dopady ideje právního státu – idea prvního státu přinesla 

posílení soudní moci vůči moci zákonodárné skrze ústavní soudnictví a vůči moci 

výkonné skrze rozšíření působnosti správního soudnictví.79 

Ke druhému bodu lze navíc dodat, že vzhledem k politické soutěží stran a jejich 

širokému spektru nemusí být vždy snadné najít shodu. Proto také vznikají právní 

předpisy, které jsou mnohem obecnější, než by měly být a tím může vznikat prostor pro 

soudní aktivismus, kdy je zapotřebí poskytovat jejich podrobný výklad. 

J. Filip v rámci komentáře k čl. 87 Ústavy, který stanoví působnost Ústavního 

soudu, výše uvedené potvrzuje a uvádí, že obecnost právních předpisů může vést k větším 

zásahům Ústavního soudu.80 Také dle H. Kelsena závisí pouze na vůli ústavního soudu 

konečné rozhodnutí za předpokladu, kdy jsou součástí ústav abstraktní pojmy jako 

rovnost nebo spravedlnost a tímto se stávají součástí ústavního přezkumu ústavními 

soudy.81 I např. J. Wintr vyjadřuje tezi (zde právě pro oblast ústavního práva), že 

abstraktní povaha některých norem může vést k ingerenci soudců Ústavního soudu do 

moci zákonodárné, protože vytváří prostor k „dotváření“ ústavního práva.82 

Z toho důvodu nelze považovat soudní aktivismus za produkt pouze soudní moci, 

ale jeho příčiny lze hledat např. i v kvalitě legislativního procesu zákonodárné moci.  

Jednou z příčin může být také promítání cizích právních principů do soudní 

argumentace. Jako příklad uvádí M. Tomoszek doktrínu Rule of Law a dále k této 

problematice říká, že „nelze automaticky a nekriticky přejmout cokoliv, naopak je nutné 

pečlivě vybírat a hodnotit vhodnost přebírání určitých prvků jejich kompatibilitou 

s českým prostředím.“83 Nekritické přejímání tedy může vést k nadměrně aktivistickému 

rozhodování, a má být proto kriticky zkoumán vliv a uplatnění cizích principů v českém 

právním řádu. 

Další příčinou, která není ve výčtu uvedena, ale může mít vliv na soudní 

rozhodování, je hodnotová orientace soudce. Nad významem hodnotových postojů 

jednotlivých soudců se pozastavuje M. Dostál v komentáři k ustanovení § 55 zákona o 

 
79 Holländer, P. Kolaps „soudcovského státu“: běží odpočítávání? In: Dělba soudní moci v ČR. Brno: 

Masarykova univerzita, 2004, s. 20-22. 
80 Filip, J. In: Bahýľová, L. Ústava České republiky – komentář. Praha: Linde, 2010, s. 1171 (čl. 87, bod 

301). 
81 Kelsen, H.: La garantie juridictionelle de la Constitution. Revue du droit public et de la science politique 

1928, str. 241, dostupné z http://gallica.bnf.fr. 
82 Wintr, J. Principy českého ústavního práva. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. str. 124. 
83 Tomoszek, M. Podstatné náležitosti demokratického právního státu. Praha: Leges, 2015, s. 39-40. 
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Ústavním soudu, které upravuje tzv. zpravodajskou zprávu. Dle jeho názoru 

konzervativní a proti tomu liberální přístup soudce k rozhodování mají vliv na to, zda 

rozhoduje spíš v souladu s principem soudního sebeomezení nebo aktivisticky. Pro účely 

ústavních stížností se tomuto tématu věnuje ve své práci např. J. Chmel.84 Také např. J. 

Kysela spatřuje v osobnosti soudce důležitý prvek soudního rozhodování a shledává 

v něm prvek nejistoty. Nejistota má být založena na možném vstupu osobních vlastností 

do výsledku rozhodnutí a jde např. o politickou orientaci, náboženské přesvědčení, 

pohlaví, sociální původ nebo rasu.85 Toto téma nelze hledat v publikacích, které se mu 

v takovém rozsahu nevěnují, ale je potřeba studovat nálezy a odlišná stanoviska.86 Ty 

jsou zdrojem poznání způsobu rozhodování. Pro soudce rozhodující na základě silného 

přesvědčení o žádoucí podobě politik (policy87) se vžilo označení policy-oriented judges. 

Na straně druhé je zapotřebí zmínit, že určitá hodnotová orientace nezakládá 

podjatost soudce. Ustanovení § 36 zákona o Ústavním soudu, které pojednává o vyloučení 

soudců z rozhodování věci, stanoví, že existuje-li pochybnost o nepodjatosti soudce pro 

jeho poměr k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům, je soudce 

vyloučen. I. Pospíšil se v komentáři ke zmíněnému paragrafu zabývá mj. pojmem poměr 

k věci při abstraktní kontrole ústavnosti: „Ústavní soud […] výslovně pro řízení o 

kontrole norem judikoval88, že poměrem k věci není veřejná prezentace názorů soudců 

Ústavního soudu k odborným právním otázkám, vyjádřená v rovině obecné […]. 

Případná existence takových pochybností každopádně není důvodem k tomu, aby bylo rolí 

soudce veřejně mlčet a aby se soudce nemohl účastnit veřejné deliberace o odborných 

tématech.“89 Veřejná prezentace a vědomí veřejnosti o názorech konkrétního soudce tedy 

nelze považovat za takový poměr k věci, který by zakládal pochybnosti o jeho podjatosti. 

Tak jak je tedy považován hodnotový výklad v určitých případech za nežádoucí, 

nevylučuje to soudce z odborného diskurzu. 

 
84 Chmel, J. Postoje soudců a jejich vliv na senátní rozhodnutí. In: Ondřejková, J., Malíř, J. a kol. Ústavní 

soud ČR: strážce Ústavy nad politikou nebo v politice? Praha: Leges, 2020.  
85 Kysela, J.: Ústava mezi právem a politikou – Úvod do ústavní teorie. Praha: Leges, 2014, s. 60. 
86 Dostál, M. Zpravodajská zpráva. In: Wagnerová, E., Dostál, M., Langášek, T., Pospíšil. Zákon o 

Ústavním soudu: Komentář [Systém ASPI].  Wolters Kluwer [cit. 2019-6-08].  ASPI_ID KO182_1993CZ. 

Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-517XM. 
87 Ve smyslu trojdimenzionálního vymezení politiky zde policy vyjadřuje „obsahovou dimenzi politiky“ a 

také její výsledek či cíl v podobě zákona, nařízení a dalších opatření, která jsou určená občanům.  

Cabada, L., Kubát, M. a kol. Úvod do studia politické vědy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, s. 48. 
88 Viz např. usnesení sp. zn. Pl. ÚS 18/06 #1 ze dne 30. 5. 2006. 
89 Pospíšil, I. Vyloučení soudce. In: Wagnerová, E., Dostál, M., Langášek, T., Pospíšil. Zákon o Ústavním 

soudu: Komentář [Systém ASPI].  Wolters Kluwer [cit. 2019-6-08].  ASPI_ID KO182_1993CZ. Dostupné 

v Systému ASPI. ISSN: 2336-517XM. 
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2.3.2 Soudní interpretace a aplikace práva v kontextu principu soudního 

sebeomezení 

Pokud předchozí kapitola hovoří o možných příčinách posílení postavení soudní 

moci, je žádoucí popsat také vztah soudní interpretace a aplikace k této změně a vlivům. 

Pro účely soudní interpretace obecně považuji za podnětný popis ideálního soudce 

J. Kyselou v rozhovoru pro časopis Právní rádce, kde takového soudce popisuje jako 

„[…] obraz bohyně Spravedlnosti, ovšem s modifikacemi. Váhy bych určitě nechal, avšak 

sňal šátek a odstranil meč. Když bohyně, tak ženský rod, tudíž empatie, pochopení. 

Spravedlnost jako dát každému, co jeho jest, přičemž k vyměření toho slouží váhy. Ty váží 

rovněž argumenty. Oči vidí stav společnosti, zkoumají ústavní předpisy v jejich širokém 

kontextu a dohlédají důsledky rozhodnutí. Meče netřeba díky přesvědčivosti a široké 

akceptaci rozhodnutí. Pokud by jej nakonec nakrásně potřeba bylo, stejně k prosazení 

svých rozhodnutí nezasáhne Ústavní soud, což je připomenutím toho, že neobstojí jako 

sám voják v poli. Anebo jako proslulý kůl v plotě.“90 Taková metafora totiž přiléhavě 

popisuje i aspekty principu soudního sebeomezení, jak je v této práci vedle dalších znaků 

popsán (viz kapitola 2) – důraz na přesvědčivost soudních rozhodnutí a zároveň vazba na 

další orgány politického/ústavního systému (parlament, vláda, prezident), které jsou 

nezbytné pro funkci demokratického právního státu. 

Z hlediska soudní interpretace lze na jedné straně vnímat riziko, že soudci pod 

pláštěm interpretace budou tzv. „třetí komorou parlamentu“91, budou pravidla vytvářet a 

tím dojde k omezení dalších složek moci. (A z určitého pohledu také občanů.) Důvody, 

které k takové situaci mohou vést, byly popsány v předchozí kapitole. Na druhé straně je 

ovšem zpochybňována možnost pravidla v zákonech a později i v ústavách nedotvářet a 

omezit se pouze na mechanickou aplikaci právních norem.92 Dle J. Kysely se jedná o 

 
90 Kysela, J. o sám voják v poli neobstojí. Právní rádce [online]. 10. 4. 2019 [cit. 12. 4. 2019]. Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/rozhovor-prof-jan-kysela-ustavni-soud-jako-sam-

vojak-v-poli-neobstoji. 
91 Ondřejková, J.: Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace. Praha: Leges, 2017, s. 132.  

Třetí komorou Parlamentu se měl stát Ústavní soud z toho důvodu, že se politická opozice pokouší zvrátit 

výsledek hlasování u dalšího orgánu. Záměrem opozice v takovém případě ovšem nemusí být primárně 

návrh na přezkum ústavnosti (tedy činnosti, ke které byl Ústavní soud ustaven), ale pouhý nesouhlas s 

legislativním aktem. Argumentem pro takové počínání nicméně může být fakt, že tato možnost obrácení se 

na Ústavní soud je důležitým nástrojem v rukou opozice, kterým kontroluje vládnoucí většinu, a to např. 

jenom tím, že tuto možnost vládnoucí většina musí brát na vědomí a tím ji nutí ke kvalitnější tvorbě 

právních předpisů. 
92 Kysela, J. Ústava mezi právem a politikou – Úvod do ústavní teorie. Praha: Leges, 2014, s. 58. 
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debatu o povaze vázanosti soudce, která se v různé míře projevuje u různých soudů na 

základě jejich referenčních norem a jejich interpretačních návodů.93  

Z hlediska aplikace práva jsou uváděny tři modely ideologie aplikace práva. 

Ideologie volné aplikace práva a vázané aplikace práva jsou považovány za modely 

ideální. Jako střední cesta je vnímána legálně-racionální aplikace práva.94 Z. Kühn 

uvádí, že ideologie aplikace práva „je tvořena interakcemi mezi názory právní doktríny, 

politické rétoriky o dělbě moci, očekáváním široké právní komunity i společnosti jako 

celku o povaze a charakteru soudcovské činnosti, […] autoreflexí samotných soudců.“95 

Jednotlivé modely ideologie aplikace práva vymezuje následujícím způsobem: 

1) vázaná aplikace práva – jde o rozhodování na základě „předem daných […] 

hmotněprávních či procesněprávních norem, v angloamerickém prostředí precedentů.“ 

Její východiska lze hledat v racionalismu a pozitivismu.96 

2) volná aplikace práva – klade důraz na „volné úvahy“ soudce při rozhodování. Tato 

teorie reaguje na vývoj moderní společnosti a poskytuje soudci návod. Prameny práva 

zde nejsou omezeny výlučně na zákonnou úpravu a mohou být nejrůznější povahy.97 

3) legálně-racionální aplikace práva - odmítá ideální činnost soudce (poznávání práva) a 

ideální činnost zákonodárce (rozhodování o právu). Reálně jejich činnost tímto nekončí 

a v obou se setkávají prvky poznávání a rozhodování98.  

Jde o dynamický systém, který je kontinuálně tvořen a přetvářen výše uvedenými 

činiteli. Tak v západní Evropě v průběhu 20. století proběhl vývoj směrem od vázané 

aplikace práva k volné aplikaci práva. Proměnu zapříčinilo vícero faktorů, uvést lze 

zejména růst významu principu spravedlnosti při aplikaci práva v individuálním případě, 

neschopnost zákonodárce reagovat na proměny společnosti, posílení demokracie a 

systému brzd a rovnovah, jelikož byl pozitivismus shledán po 2. světové válce jako pro 

ně nebezpečný99, nárůst počtu zákonů a širší možnosti uvážení při jejich interpretaci a 

 
93 Kysela, J. Ústava mezi právem a politikou – Úvod do ústavní teorie. Praha: Leges, 2014, s. 59. 
94 Kühn, Z. Aplikace práva ve složitých případech. Praha: Karolinum, 2002, s. 232. 
95 Kühn, Z. Jusnaturalismus vs. juspozitivismus. In: Dělba soudní moci v ČR. Brno: Masarykova univerzita, 

2004, s. 92. 
96 Kühn, Z. Aplikace práva ve složitých případech. Praha: Karolinum, 2002, s. 232-233. 
97 Tamtéž, s. 236-237. 
98 Kysela, J. Ústava mezi právem a politikou – Úvod do ústavní teorie. Praha: Leges, 2014, s. 59. 
99 Ačkoliv tento negativní pohled na pozitivismus skutečně mohl být jedním z výše uvedených faktorů, 

v následující kapitole je popsán také pohled, který tento výrok relativizuje a snaží se odstranit pohled černo-

bílou optikou na historickou úlohu pozitivismu a přirozenoprávního přístupu k soudní interpretaci práva. 
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také proces integrace v rámci Evropské unie, která umožňuje vyšší míru komparace 

právních úprav, a tak tedy nelpí na jediném správném řešení a umožňuje jejich 

relativizaci.100 

Tyto příčiny jsou zároveň z velké části shodné s příčinami uvedenými v předchozí 

kapitole, které mohou vést k aktivistickému rozhodování, a zároveň s příčinami 

uvedenými v následující kapitole vymezující historický kontext. Proto výše uvedené 

považuji za žádoucí k pochopení východisek rozhodování s výraznou hodnotovou 

orientací nebo pod vlivem jiných, v předchozí kapitole definovaných, příčin. Zároveň a 

contrario může výše uvedené poskytnout východiska pro princip soudního sebeomezení, 

resp. doktrínu politické otázky, jak se takového rozhodování vyvarovat. Např. J. 

Ondřejková totiž uvádí, že ústavní soudy „[…] se stávají jedním z posledních útočišť, 

pro vládnoucí většinu jedním z prvních podezřelých.“ Lze tedy považovat za žádoucí, aby 

ústavní soudci ve smyslu preventivním dbali na svá rozhodnutí, na svou argumentaci a 

odůvodnění, a tím si vytvářeli u společnosti určitý „kredit“ a důvěryhodnost.101 

  

  

 
100 Kühn, Z. Jusnaturalismus vs. juspozitivismus. In: Dělba soudní moci v ČR. Brno: Masarykova 

univerzita, 2004, s. 94-97. 
101 Ondřejková, J. Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace. Praha: Leges, 2017, str. 139. 
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2.3.3 Historický kontext soudní interpretace 

V rámci problematiky soudcovské argumentace a interpretace je pozoruhodný 

rozbor rozhodování českých soudů v kontextu historickém, který je ovlivněn východisky, 

tedy pozitivním právem a přirozeným právem, dle kterých lze hodnotit způsob soudního 

rozhodování. Tento historický kontext přináší podnětné poznatky ve vztahu k principu 

soudního sebeomezení specificky pro české právní prostředí. 

Lze pro tyto účely odlišit tzv. textualismus a hodnotovou argumentaci. Bývá 

uváděno, že v důsledku nacistické a komunistické zkušenosti a jejich vlivu na soudy a 

společnost jako celek jsou české soudy označovány za textualistické. M. Bobek rozumí 

textualistou „osobu, která se snaží vycházet […] z vůle projevené (historickým) 

zákonodárcem, zhmotněné do textu právního předpisu“. Hlavním přístupem pro 

nacistické a komunistické soudy měl být právní pozitivismus, na který reagoval Ústavní 

soud naopak hodnotovou argumentací. Že vše nemusí být pouze černobílé, nastiňuje M. 

Bobek ve svém příspěvku ve sborníku Právo a dobro v ústavní demokracii, následující 

odstavce jeho příspěvek shrnují.102  

Obě ideologie hodnotový výklad využívaly, přestože dané hodnoty se velmi lišily 

od těch dnešních. Požadavek hodnotového výkladu vychází z rozdílu časové náročnosti 

mezi změnou režimu a jeho hodnot a změnou platného práva, se kterou souvisí právní 

kontinuita nebo diskontinuita. Významné revoluce se klonily v určité míře k právní 

kontinuitě, a to právě z důvodu časové náročnosti změny masy platného práva, které tak 

zůstává v předrevoluční podobě nadále platné. Zde právě vyvstává prostor pro 

hodnotovou soudní interpretaci, jelikož hodnotově je nový režim s předchozím 

diskontinuitní. „Co však nelze změnit na vstupu, je možné se pokusit změnit na výstupu“, 

uvádí M. Bobek. Pokud tedy nelze změnit platné právo, lze se pokusit změnit jeho 

aplikaci skrze soudy. Tímto způsobem tedy dochází k „neaplikaci“ starého práva 

rozporného s novými hodnotami nebo dochází k výkladu starého práva ve stylu 

konformním s novými hodnotami. Nicméně v případě vývoje po roce 1948 a právnických 

dvouletek103 a pětiletek došlo k nahrazení masy starého platného práva novým, které 

 
102 Bobek, M. Jak je důležité býti textualistou: o okouzlení hodnotovým výkladem práva a historické 

paměti středoevropského soudce. In: Právo a dobro v ústavní demokracii. Praha: SLON, 2011, s. 191. 

Ještě dříve na stejnou myšlenku v našem právním prostředí upozorňovali např. V. Knapp nebo V. 

Pavlíček. 
103 Kuklík, J. Vývoj československého práva 1945-1989. Praha: Linde, 2009, s. 122.  

Za právnickou dvouletku je označováno období následující po roce 1948, které mělo zajistit transformaci 

československého práva poměrům „lidově demokratického státu“.  



26 

 

odpovídá novým hodnotám. Již tedy nebylo nutné při interpretaci používat hodnotový 

výklad, naopak je požadován textualistický přístup. Na území České republiky tedy 

docházelo poměrně pravidelně k požadavku hodnotového výkladu v závislosti na střídání 

jednotlivých režimů a na změně hodnot. Za takové milníky lze považovat mimo výše 

zmíněných totalitních režimů i zřízení Ústavního soudu nebo aplikaci práva EU 

v právním řádu České republiky. Ač M. Bobek předestírá, že určitě nelze klást rovnítko 

mezi významy komunistických a nacistických hodnot a demokratických hodnot 

nastavených v právním řádu po roce 1989, nabízí zajímavý pohled, proč má formalismus, 

resp. textualismus „oprávněné“ místo v rozhodování středoevropského soudce. Uvádí pro 

své tvrzení následující argumenty:  

Zaprvé, výše zmíněná historická zkušenost způsobuje odměřenost k hodnotovému 

výkladu z důvodu obav, že když soudce „[…] hodnotově vystrčí hlavu a bude následovat 

transcendentna, ať již v rámci jakéhokoliv režimu, o tu hlavu přijde ihned poté, co se opět 

změní transcendentno [hodnoty, na kterých si režim zakládá].“  

Zadruhé, z hlediska metodologie se přístup zastávající hodnotový výklad bohužel 

shoduje v případě totalitního i demokratického práva. Bez ohledu na ideologii se 

hodnotový výklad vždy snaží prosadit do běžné aplikace práva a základ vzhledem 

k přirozenoprávní povaze soudci nalézají mimo platné právo, a tedy i mimo demokratické 

procesy. Jako příklad této problematičnosti M. Bobek uvádí část odůvodnění nálezu v tzv. 

kauze Melčák, ve kterém Ústavní soud judikoval svou pravomoc rušit ústavní zákony pro 

rozpor s materiálním jádrem Ústavy. Své rozhodnutí Ústavní soud odůvodnil mj. 

odkazem na Carla Schmitta, kterého označil za „materiálně orientovaného 

konstitucionalistu“. V návaznosti na toto označení uzavírá M. Bobek svůj příspěvek 

glosou, že „myšlenku aktéra, který je nad ústavou… neaplikoval [C. Schmitt, resp. jeho 

následovníci] poprvé až ve vztahu ke Spolkovému ústavnímu soudu po roce 1949. 

Aplikoval ji Schmitt sám v roce 1934 ve svém článku ‚Vůdce chrání právo‘, ve kterém 

rozpracoval tezi, že Adolf Hitler je nad zákonem.“104 

Na výše uvedeném lze vidět, do jaké míry může být hodnotový výklad problematický 

a primárně jak tenká hranice je mezi jeho aplikací v rámci demokratického režimu a 

v rámci totalitního. Zároveň lze usuzovat, že zkušenost středoevropského soudce, která 

 
104 Bobek, M. Jak je důležité býti textualistou: o okouzlení hodnotovým výkladem práva a historické paměti 

středoevropského soudce. In: Právo a dobro v ústavní demokracii. Praha: SLON, 2011, s. 194. 
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způsobuje zdrženlivý přístup k hodnotovému výkladu, není nutné vnímat jako 

formalismus v negativním smyslu, ale naopak postoj, který je v souladu s principem 

soudního sebeomezení.105 

  

 
105 Bobek, M. Jak je důležité býti textualistou: o okouzlení hodnotovým výkladem práva a historické paměti 

středoevropského soudce. In: Právo a dobro v ústavní demokracii. Praha: SLON, 2011. 
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3 Ústavní soud České republiky a jeho postavení v ústavním systému 

Protože cílem práce je zkoumání vybrané judikatury Ústavního soudu, budou v této 

kapitole uvedeny základní aspekty postavení Ústavního soudu v ústavním systému, 

vyplývající buď přímo z právní úpravy (kterou je zejména Ústava ČR a zákon o Ústavním 

soudu) nebo z ústavněprávní teorie. 

Pro evropský kontinent je typickým modelem ústavního soudnictví model 

koncentrovaný a specializovaný. V rámci soudní soustavy je zde vyčleněn samostatný 

ústavní orgán, který je oprávněn provádět kontrolu ústavnosti zákonů. Do tohoto 

konceptu spadá i Ústavní soud České republiky, kterému je svěřena ochrana ústavnosti a 

který se vyvíjel mimo jiné také pod vlivem německého modelu právního 

konstitucionalismu, dle kterého jsou soudy ochránci ústavně zaručených práv před zásahy 

ze strany zákonodárce a mají za tímto účelem silné postavení. Odlišný způsob představuje 

model difuzní, který bývá spojován hlavně se Spojenými státy, kde mohou i obecné soudy 

posoudit ústavnost zákonů a také rozhodnout o jejich neaplikovatelnosti. Názor, že by 

soudy měly mít možnost rozhodnout o neaplikovatelnosti zákona v určitých vymezených 

případech vyslovil již A. Hamilton ve Federalistovi č. 78106, nicméně nejznámějším a 

v praktické rovině přelomovým případem, ve kterém si Nejvyšší soud USA nárokoval 

pravomoc přezkoumávat ústavnost zákonů, je Marbury v. Madison107. 

Základním východiskem pro vymezení postavení Ústavního soudu je jeho označení 

v Ústavě jako soudní orgán ochrany ústavnosti.108 Argument pro důležitost ústavního 

přezkumu soudním orgánem nabízí např. Tomáš Langášek, který uvádí následující: 

„Nemá-li být Ústava samomluvou, ale skutečnou právní normou nejvyšší právní síly, 

neobejde se bez mechanismu ochrany institucionálního rámce a funkčních vazeb, jež 

formuje.“109 

 
106 Wintr, J. Principy českého ústavního práva. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. s. 116. Ve Federalistovi 

č. 78 Hamilton uvádí, že určitá ústavní omezení zákonodárce „[…] nemohou být v praxi dodržována jinak 

než prostřednictvím soudů, jejichž povinností je prohlásit za neplatné všechny zákony, které odporují 

běžnému smyslu Ústavy. Bez toho nebudou veškerá vyhrazení zvláštních práv a výsad znamenat vůbec nic.“  

Hamilton, A.; Madison, J.; Jay, J. Listy federalistů. Olomouc, 1994, s. 415. 
107 Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 (1803). 
108 Čl. 83 Ústavy. 
109 Langášek, T. In: Rychetský, P. a kol. Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České 

republiky. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 811 (čl. 83, bod 1.). 
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Ochranu ústavnosti provádí Ústavní soud v několika typech řízení. V oblasti kontroly 

norem se jedná o kontrolu předběžnou (ve vztahu k mezinárodním smlouvám dle čl. 10a 

a 49 Ústavy) a kontrolu následnou, která se uplatňuje ve vztahu k zákonům a jiným 

právním předpisům z hlediska jejich souladu s ústavním pořádkem (resp. zákonem).110 

Pro účely této práce je významný především přezkum ústavnosti zákonů (jejich 

jednotlivých ustanovení), který před Ústavním soudem probíhá jak v podobě abstraktní 

kontroly, tak kontroly incidenční. V prvním případě jde o přezkum ústavnosti zákona na 

návrh k tomu zákonem o Ústavním soudu oprávněných subjektů, bez přímého vztahu s 

konkrétním probíhajícím právním případem. Naopak ve druhém případě je ústavnost 

zákona zkoumána právě v situaci vzešlé z konkrétní právní věci, a to buď na základě 

akcesorického návrhu podaného ústavním stěžovatelem dle § 74 zákona o Ústavním 

soudu, na základě návrhu obecného soudu v situaci předjímané čl. 95 odst. 2 Ústavy, 

popř. návrhu samotného Ústavního soudu (senátu či pléna, § 64 odst. 2 písm. c) a odst. 4 

zákona o Ústavním soudu). Vedle kontroly norem je dalším klíčovým typem řízení před 

Ústavním soudem řízení o ústavních stížnostech. 

Konkrétní pravidla fungování Ústavního soudu se pak nachází v zákoně o Ústavním 

soudu. Zde jsou upraveny jednotlivé druhy řízení, a také okruh subjektů, které mohou 

podat návrh na zahájení řízení.111  

Ústavní soud rozhoduje v plénu nebo ve tříčlenných senátech. Plénum je složeno ze 

všech soudců, kterých je dle Ústavy patnáct. Pokud zákon o Ústavním soudu nestanoví 

jinak, může plénum jednat a usnášet se, je-li přítomno alespoň deset soudců.112 Senáty 

rozhodují ve věcech dle čl. 87 odst. 1 Ústavy, které nejsou v působnosti pléna, a ve věcech 

dle čl. 43 odst. 2 zákona o Ústavním soudu (v rozsahu zbývajícím po atrahování 

působnosti senátů plénem dle § 11 odst. 2 písm. k) a sdělení Ústavního soudu 

publikovaného pod č. 52/2014 Sb.).113  

Ve věci samé rozhoduje Ústavní soud nálezem, v ostatních věcech pak rozhoduje 

usnesením.114 Případy, v nichž soud rozhoduje usnesením, upravuje § 43 zákona o 

Ústavním soudu. Pokud soud nerozhodne usnesením, rozhodne nálezem – návrhu vyhoví, 

nebo ho zamítne, popř. částečně vyhoví, částečně zamítne. Publikace nálezů je zajištěna 

 
110 Pavlíček, V. a kol. Ústavní právo a státověda: obecná státověda. 1. díl. Praha: Linde, 1998, s. 325. 
111 Jedná se o úpravu v § 27 - § 125f. 
112 § 11 zákona o Ústavním soudu 
113 § 15 zákona o Ústavním soudu. 
114 § 54 zákona o Ústavním soudu.  
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třemi možnými způsoby, ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, vybrané nálezy 

jsou publikovány ve Sbírce zákonů a dále je možné nálezy vyhledat v databázi115 nálezů 

a usnesení Ústavního soudu (NALUS).116 

Protože rozhodnutím ve věci samé nemůže Ústavní soud zákon změnit, ale pouze 

zrušit, vžilo se jeho označení jako tzv. negativního zákonodárce.117 

Předchozí odstavce shrnují základní informace o činnosti Ústavního soudu. Pro účely 

této práce může být ale mnohem důležitější jeho postavení v českém ústavním systému, 

konkrétně v systému dělby moci, protože princip soudního sebeomezení cílí právě na 

zachování statu quo mezi jednotlivými složkami státní moci (viz kapitola 2). 

V následujících odstavcích tedy bude uvedeno, jaké konkrétní pravomoci má Ústavní 

soud vůči ostatním složkám státní moci a případně vice versa. 

Jak již bylo v této kapitole zmíněno, jednou z hlavních kompetencí Ústavního soudu 

vůči zákonodárné moci je možnost zrušit zákon, zákonné opatření Senátu nebo jejich 

jednotlivé ustanovení pro rozpor s ústavním pořádkem118, a to na základě návrhu 

vymezeného okruhu navrhovatelů.119 Tím dochází k ingerenci moci Ústavního soudu do 

zákonodárné moci Parlamentu ČR. Opačným způsobem, kdy představitelé zákonodárné 

moci mohou ovlivnit postavení Ústavního soudu, je přijímáním zákonů nebo ústavních 

zákonů, které upravují např. jeho složení nebo jednotlivá řízení a zejména stanoví právní 

základ, na jehož základě ÚS rozhoduje. Složení Ústavního soudu ovlivňuje i Senát ČR, 

který vyslovuje souhlas se jmenováním jednotlivých soudců.120 

Vůči moci výkonné se kontrola ústavnosti projevuje v možnosti derogativním 

nálezem zrušit její právní předpis121 nebo jiný právní akt pro rozpor s ústavním pořádkem, 

resp. zákonem.122 Moc výkonná naopak ovlivňuje složení Ústavního soudu, jelikož 

prezident republiky jmenuje jednotlivé soudce, a z nich jeho předsedu a místopředsedu 

(u soudců se souhlasem Senátu ČR, jak bylo uvedeno v předchozím odstavci).123 

 
115 Dostupné z: nalus.usoud.cz. 
116 Wintr, J. Principy českého ústavního práva. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. str. 119. 
117 Kosař, D. a kol. Ústavní právo. Casebook. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 164-165. 
118 Čl. 87 odst. 1, pís. a) Ústavy. 
119 § 64 odst. 1, 2 zákona o Ústavním soudu. 
120 Čl. 84 odst. 2 Ústavy. 
121 Zejm. nařízení vlády, vyhlášky ministerstev. 
122 Čl. 87 odst. 1, pís. b), d) Ústavy. 
123 Čl. 62 pís. e). Ústavy. 
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3.1 Zákon o Ústavním soudu z pohledu principu soudního sebeomezení 

Úprava postavení, organizace a pravomoci Ústavního soudu je obsažena v zákoně o 

Ústavním soudu. Základní úprava je sice obsažena v Ústavě ČR, nicméně se zde mj. říká, 

že „zákon stanoví, kdo a za jakých podmínek je oprávněn podat návrh na zahájení řízení 

a další pravidla o řízení před Ústavním soudem.“124 Úpravu ústavního soudnictví lze 

nalézt ve třech oblastech právní úpravy. Úprava na úrovni ústavního zákona byla již 

zmíněna, stejně tak zákonná úprava, ovšem další úroveň představuje jednací řád. 

Přijímání jednacího řádu je jedním z prvků zajištění nezávislosti a autonomie Ústavního 

soudu, jelikož tento proces leží pouze v rukou Ústavního soudu.125 

Cílem této kapitoly je navázat na obecnou definici a popis Ústavního soudu 

v předchozí kapitole a vedle zkoumání samotné vybrané judikatury Ústavního soudu 

podrobit i samotný zákon o Ústavním soudu analýze z hlediska principu soudního 

sebeomezení. To znamená, že se zaměřím na otázku, zda a na jakých místech se zmíněný 

princip promítá do právní úpravy v tomto zákoně. 

Bez nároku na vyčerpání všech možných aspektů soudní zdrženlivosti, které lze v 

zákoně identifikovat, lze uvést například rozdělení působnosti mezi senáty a plénum 

Ústavního soudu, kdy zejména řízení o zrušení zákonů, ale i jiných právních předpisů je 

vždy v kompetenci pléna (§ 11 odst. 2 písm. a) a b) zákona), což umožňuje důkladné a 

názorově rozmanité projednání návrhů na zrušení daných právních předpisů. Doplnit lze 

rovněž potřebu získání kvalifikované většiny devíti přítomných soudců pléna Ústavního 

soudu, má-li dojít ke zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení pro rozpor s 

ústavním pořádkem (§ 13 zákona o Ústavním soudu). Tato kvalifikovaná většina se 

uplatní i ve vztahu k jiným zásadním rozhodnutím Ústavního soudu, jimiž zasahuje do 

rozhodnutí parlamentních komor, a sice “prezidentským” věcem ve smyslu čl. 87 odst. 1 

písm. g) a h) Ústavy (i tato řízení jsou ze zákona plenárními věcmi). 

Podíváme-li se hlouběji na souvislost těchto pravidel s konceptem soudního 

sebeomezení, pak v řízení o zrušení zákonů zákon o Ústavním soudu stanovením 

kvalifikované většiny devíti soudců vyjadřuje potřebu respektu k rozhodnutí zákonodárce 

 
124 Viz čl. 88 odst. 1 Ústavy. 
125 Filip, J. In: Bahýľová, L. Ústava České republiky – komentář. Praha: Linde, 2010, s. 1195 (čl. 88, bod 

1.). 
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a nutnost získání většího počtu hlasů soudců Ústavního soudu k zásahu do výsledku 

zákonodárné činnosti než jen prostou většinu. E. Wagnerová k tomuto uvádí: 

„[J]udikaturou lze doložit, že Ústavní soud uplatňuje presumpci správnosti ve vztahu ke 

všem normativním aktům, tj. zákonným i podzákonným (I. ÚS 398/04), což samo o sobě 

vyžaduje zdrženlivost, projevující se i ve způsobu rozhodnutí. Jinak řečeno a viděno z 

jiného úhlu, Ústavní soud tak uplatňuje i respekt k dobré víře všech osob ve vztahu k 

normativním právním aktům. Vyjádřeno ještě jinak (z pohledu samotného Ústavního 

soudu) jde o uplatňování principu minimalizace zásahů do činnosti jiných orgánů veřejné 

moci, z něhož rezultuje pravidelné upřednostňování ústavně konformní interpretace 

napadeného aktu před jeho derogací (Pl. ÚS 41/02, Pl. ÚS 4/99).“126 

Předchozí odstavec zároveň platí i pro řízení v tzv. „prezidentských“ věcech. Řízení 

na základě čl. 87 odst. 1 písm. g) je řízením o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu 

republiky a zde dochází k zásahu do postavení složky moci výkonné, tedy do funkce 

prezidenta republiky. Zásah do činnosti moci výkonné a zároveň zákonodárné 

představuje i řízení dle čl. 87 odst. 1 písm. h). K těmto rozhodnutím E. Wagnerová uvádí: 

„V obou případech jde […] o zásah do výkonu prezidentské funkce, a to ze strany jedné 

parlamentní komory127, jde-li o ústavní žalobu, respektive ze strany obou parlamentních 

komor, jde-li o rozhodování o existenci překážky. I v tomto případě je proto namístě 

zdrženlivost plynoucí z žádoucí minimalizace zásahu.“128 

Princip soudní zdrženlivosti je přítomný i v požadavku stejně nastavené kvalifikované 

většiny pro přijetí rozhodnutí pléna, které se odchyluje od právního názoru Ústavního 

soudu vysloveného v dřívějším nálezu (také § 13 zákona). Jedná se zde o soudní 

zdrženlivost ve vztahu k vlastní nálezové judikatuře, s cílem ochrany principu právní 

jistoty a stability. 

Z hlediska závažnosti těchto zásahů je tedy stanoven požadavek většího počtu hlasů 

pro přijetí rozhodnutí. Jinými slovy, rozpor s ústavním pořádkem musí být tak závažný a 

jasný, že neexistuje taková názorová pluralita, ale naopak, panuje vyšší míra shody na 

protiústavnosti (viz pojetí soudního sebeomezení v kapitole 2). 

 
126 Wagnerová, E. Podmínky přijetí rozhodnutí. In: Wagnerová, E., Dostál, M., Langášek, T., Pospíšil. 

Zákon o Ústavním soudu: Komentář [Systém ASPI].  Wolters Kluwer [cit. 2019-6-08].  ASPI_ID 

KO182_1993CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-517XM.  
127 Dnes již Ústava podmiňuje podání žaloby Senátem k Ústavnímu soudu předchozím souhlasem obou 

komor Parlamentu (čl. 65 odst. 2 a 3). 
128 Tamtéž. 
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Za projev principu soudního sebeomezení je možné považovat také institut 

odkladu vykonatelnosti nálezu Ústavního soudu.  Právo odložit vykonatelnost nálezu je 

zakotveno v § 58 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, a to mj. ve věcech, ve kterých Ústavní 

soud rozhoduje o návrhu na zrušení zákona, jiného právního předpisu nebo jejich 

ustanovení (kontrola norem)129. 

Vykonatelnost nálezu vede k účinkům nálezu dle čl. 89 odst. 2 Ústavy, tedy 

k závaznosti pro všechny orgány a osoby. V. Šimíček proto uvádí, že přesněji lze tento 

pojem charakterizovat spíše jako účinnost. Přirovnává totiž analogicky platnost a 

účinnost právního předpisu k „platnosti“ a „účinnosti“ zrušovacího nálezu. Stejně jako se 

právní předpis stává platným vyhlášením ve Sbírce zákonů, děje se tak i v případě 

zrušovacího nálezu. Zároveň jestliže až účinností právního předpisu vznikají práva a 

povinnosti, jedná se o stejnou situaci i v případě vykonatelnosti (účinnosti) zrušovacího 

nálezu, kterým dochází k jeho závaznosti.130 

Využije-li tedy Ústavní soud této možnosti a vykonatelnost odloží, dojde 

k oddělení těchto dvou okamžiků – platnosti a účinnosti. Nejčastěji bývá jako důvod, 

který vede k využití odkladu vykonatelnosti, uváděno vytvoření prostoru pro 

zákonodárce, aby přijal ústavně konformní úpravu. V tomto se shoduje jak V. Šimíček131, 

tak např. i Z. Kühn132 a lze to považovat za projev soudní zdrženlivosti. 

 Odloží-li Ústavní soud vykonatelnost zrušovacího nálezu, zasáhne tak sice 

zrušením právní úpravy do pravomoci zákonodárné moci, přesto ale zůstane zdrženlivý 

ve smyslu principu soudního sebeomezení a např. nevytvoří situaci, kdy nebude existovat 

potřebná právní úprava (mezera v právu)133. Nevznikne tak právní nejistota134 do doby, 

než zákonodárce přijme novou právní úpravu. Byť je tedy zákon Ústavním soudem 

zrušen, nenastane zmíněná „účinnost“ nálezu a zákonodárci je vytvořen prostor, aby 

napravil závadný stav přijetím ústavně konformní právní úpravy135. 

 
129 Řízení dle čl. 87 odst. 1 písm. a), b) Ústavy. 
130 Šimíček, V. Odklad vykonatelnosti nálezů Ústavního soudu v řízení o kontrole norem. In: Právník, č. 

7/2002, s. 757. 
131 Tamtéž, s. 760. 
132 Kühn, Z. Intertemporální dopady zrušení právního předpisu Ústavním soudem. In: Jurisprudence, č. 

4/2011, s. 13. 
133 Šimíček, V. Odklad vykonatelnosti nálezů Ústavního soudu v řízení o kontrole norem. In: Právník, č. 

7/2002, s. 760. 
134 Při odhlédnutí od problematiky intertemporálních účinků zrušené právní úpravy, které nejsou 

předmětem této práce. 
135 Zároveň je akcentována potřeba zrušená ustanovení v mezidobí aplikovat ústavně-konformním 

způsobem. Viz např. Kühn, Z. Intertemporální dopady zrušení právního předpisu Ústavním soudem. In: 
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K odložení vykonatelnosti přistoupil Ústavní soud např. v nálezu sp. zn. 19/17136, 

jímž zrušil napadené ustanovení daňového řádu, ale výslovně s ohledem na probíhající 

legislativní proces dotýkající se i změny zrušeného ustanovení odložil vykonatelnost 

nálezu. Zároveň tak učinil výslovně s cílem umožnit zákonodárci přijetí ústavně souladné 

právní úpravy. 

Do kontextu soudního sebeomezení bývá zařazován i projev principu soudního 

sebeomezení ve formě načasování rozhodnutí Ústavního soudu, které bývá také 

označováno jako strategické načasování (angl. strategic timing)137. Například J. Malíř 

považuje urychlené vydání nebo naopak odkládání rozhodnutí za významný prostředek, 

kterým soudy mohou ovlivnit politický proces. Tento vliv může být nicméně uplatněn 

nejen se záměrem projevit zdrženlivost, ale naopak také se záměrem rozhodnout 

aktivisticky.138 Důvodem pro praktické uplatnění tohoto přístupu – pro účely soudní 

zdrženlivosti – může být stejně jako v předchozím případě vytvoření určitého prostoru 

pro zákonodárce nebo obecně pro politický proces, v jehož rámci by mělo dojít k řešení 

politické otázky (změna nebo přijetí nové ústavně-konformní právní úpravy). 

Tak např. S. Balík tento postup akcentoval v odlišném stanovisku k nálezu sp. zn. Pl. 

ÚS 43/13: „Marně jsem zprvu doporučoval, aby Ústavní soud i tentokrát posečkal 

[namísto zrušení právního předpisu] a otevřel tím prostor pro mimosoudní vyřízení věci 

[…]“.139 Podobný názor zaujmul V. Sládeček k nálezu sp. zn. Pl. ÚS 7/15140. Ústavní 

soud dle něho měl zaujmout tzv. vyčkávací přístup, namísto zrušení napadeného 

ustanovení. Návrh novely napadené právní úpravy byl totiž již v době rozhodnutí zařazen 

na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Do třetice lze apel na načasování rozhodnutí 

nalézt také v odlišném stanovisku J. Filipa k nálezu sp. zn. Pl. ÚS 39/13141, ve kterém 

také kritizuje přistoupení k meritornímu přezkumu věci v době, kdy návrh novely 

napadené právní úpravy byl předložen k prvnímu čtení v rámci legislativního procesu. 

 
Jurisprudence, č. 4/2011, s. 13. S odkazem na bod 40 nálezu sp. zn. Pl. ÚS 38/04 ze dne 20. 6. 2006 (N 

125/41 SbNU 551; 409/2006 Sb.). 
136 Nález sp. zn. Pl. ÚS 19/17 ze dne 12. 11. 2019. 
137 Malíř, J. Institucionální zdrženlivost ústavních soudů se zřetelem k Ústavnímu soudu ČR. In: 

Ondřejková, J., Malíř, J. a kol. Ústavní soud ČR: strážce Ústavy nad politikou nebo v politice? Praha: 

Leges, 2020, s. 78. 
138 Tamtéž. 
139 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 43/13 ze dne 25. 3. 2014. Tento nález bude podrobněji rozebrán 

v kapitole 4.3. 
140 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 7/15 ze dne 14. 6. 2016. Tento nález bude podrobněji rozebrán 

v kapitole 4.3. 
141 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 39/13 ze dne 7. 10. 2014. 
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Ačkoliv by z předchozího odstavce mohlo být zřejmé, že Ústavní soud v této 

problematice není zdrženlivý, ale naopak aktivistický, lze vnímat, že minimálně někteří 

soudci si jsou vědomi výše uvedené funkce načasování rozhodnutí. Zároveň je možné 

uvést i jiné rozhodnutí, v němž Ústavní soud zaujal opačný přístup – tedy zaujal 

zmiňovaný vyčkávací postoj za účelem ponechání řešení situace na zákonodárci. Jde o 

usnesení sp. zn. Pl. ÚS 9/13142. Ústavní soud jednal ve věci návrhu na zrušení ustanovení 

více zákonů z oblasti sociálního zabezpečení a v daném případě řízení zastavil mj. 

z důvodu, že „nepovažoval za účelné přistoupit k rozhodnutí poté, co seznal, že 

zákonodárce i vláda připravují novelizaci napadeného zákona.“ 

Konečně poněkud skrytým možným projevem soudní zdrženlivosti může být v praxi 

Ústavního soudu přijetí rozhodnutí ve formě odmítavého usnesení z důvodu zjevné 

neopodstatněnosti návrhu oproti zamítavému nálezu, a to právě s ohledem na fakt, že ve 

smyslu zákona o Ústavním soudu má právní názor vyslovený v nálezu vyšší normativní 

význam a jeho překonání budoucí judikaturou Ústavního soudu vyžaduje speciální postup 

(§ 23 zákona) a – jak bylo výše zmíněno – i získání kvalifikované většiny soudců v plénu 

(§ 13 zákona). Soudci tak rozhodnutím ve formě (kvazimeritorního) odmítavého usnesení 

z důvodu zjevné neopodstatněnosti mohou (cíleně) nechávat volnější prostor pro případný 

odlišný právní názor v budoucnu.  

 
142 Řízení o neústavnosti tzv. S-karet. Usnesení sp. zn. Pl. ÚS 9/13 ze dne 12. 11. 2013. 
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4 Princip soudního sebeomezení ve vybrané judikatuře Ústavního soudu  

V této kapitole bude proveden rozbor rozhodnutí Ústavního soudu, která jsou 

relevantní pro princip soudního sebeomezení a jeho projevy ve formě principu přednosti 

ústavně-konformního výkladu právní normy před její derogací a doktríny politické 

otázky. Výběr byl orientován spíš z hlediska časového než věcného nebo obsahového, 

jelikož by tato rozhodnutí měla odrážet aktuální pozici principu soudního sebeomezení 

v judikatuře Ústavního soudu. To znamená, že jde primárně o rozhodnutí z blízké 

minulosti. Pokud bylo vybráno rozhodnutí staršího data, šlo např. o důležitý nález, na 

který je v dalších nálezech odkazováno. Základními klíčovými slovy, pod kterými byla 

rozhodnutí v databázi NALUS vybírána, jsou zejména „sebeomezení“, „zdrženlivost“, 

„restraint“, „political questions“, „minimalizace“, případně „test racionality“. 

Bez konkrétního cíle provést výběr na základě věcného hlediska přesto vyvstaly 

hlavní oblasti, ve kterých lze nejčastěji nalézt odkaz na soudní zdrženlivost. Nejprve 

budou v samostatné kapitole uvedena ta rozhodnutí, v nichž Ústavní soud upřednostnil 

ústavně-konformní výklad ustanovení nebo zákona před jeho derogací. Druhou hlavní 

oblast tvoří rozhodnutí spadající pod doktrínu politické otázky, a to v oblasti daňové a v 

oblasti sociálních práv. Jednotlivá rozhodnutí spadající do těchto oblastí budou rozdělena 

do dvou hlavních kapitol, které tyto oblasti zastřešují.  
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4.1 Rozhodnutí Ústavního soudu na základě přednosti ústavně-konformního 

výkladu před derogací 

Protože lze za jeden z projevů principu soudního sebeomezení považovat i koncept 

přednosti ústavně-konformního výkladu právního předpisu před jeho derogací, budou 

v této kapitole uvedena ta z vybraných rozhodnutí, ve kterých Ústavní soud rozhodl na 

základě přednosti ústavně-konformního výkladu. 

Takovým rozhodnutím je například nález sp. zn. Pl. ÚS 49/10143, ve kterém byla 

navrhovatelem namítána procesní nerovnost při vydávání rozsudku pro zmeškání. 

• Vymezení 

 V tomto případě Ústavní soud rozhodoval ve věci návrhu Okresního soudu 

v Děčíně podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky na zrušení § 153b odst. 1, 4 a 5 

zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Napadená 

právní úprava je dle navrhovatele v rozporu se zásadou rovnosti účastníků řízení, 

zakotvenou v čl. 96 odst. 1 Ústavy České republiky, čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv 

a svobod (dále jen „Listiny“), čl. 6 odst. 1 a čl. 14 Úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních a čl. 14 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. 

 V rámci sporu vedeného u navrhovatele se žalovaná bez omluvy nedostavila 

k jednání, právní zástupce žalovaného proto navrhl dle § 153b odst. 1 o. s. ř. vydání 

rozsudku pro zmeškání. Navrhovatel navrhovaným způsobem nerozhodl, řízení přerušil 

a podal z výše uvedených důvodů návrh Ústavními soudu na zrušení daných ustanovení 

z důvodu procesní nerovnosti.  

 Tuto nerovnost navrhovatel spatřoval v tom, že rozsudek pro zmeškání lze vydat 

pouze ve prospěch žalobce a tuto možnost nemá také žalovaný, „strana žalobce je tak 

procesně zvýhodněna, aniž by toto zvýhodnění bylo straně žalované v řízení jakkoliv 

kompenzováno. Tím je podle navrhovatele žalovaný stavěn do podstatně nevýhodnější 

situace než žalobce, což je v rozporu se zásadou rovnosti účastníků.“144 

 
143 Nález sp. zn. Pl. ÚS 49/10, 44/2014 Sb., ze dne 28. 1. 2014. 
144 Bod 6. 
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• Přezkum právní úpravy z hlediska ústavnosti 

 K předmětnému ustanovení  Ústavní soud uvedl, že pro vydání tzv. kontumačního 

rozsudku je zapotřebí splnit určité podmínky, s tím, že soud k jeho vydání přistoupit 

může, ale nemusí.145 

 Účelem zavedení tohoto institutu bylo zefektivnění a zrychlení soudních řízení. 

Zmíněné formální podmínky mají moderovat znevýhodnění žalovaného a k takovému 

rozhodnutí soud přistoupí zpravidla v jednoduchých případech. V případech složitých, 

kdy je zapotřebí provést přípravu jednání dle § 114c o. s. ř., pamatuje právní úprava i na 

sankce pro žalobce. K vydání rozsudku je zapotřebí také materiálních podmínek, které 

mají být vyjádřeny slovy „může“ v § 153b o. s. ř. a kterými je např. absence procesní 

aktivity žalovaného, rozlišování mezi zmeškáním a pouhým zpožděním, neodvratitelné 

pohromy, šikanózní množství podání, úplné vyčerpání možností, jak žalovaného 

zastihnout a další situace. 

 Na základě výše zmíněného Ústavní soud usoudil, že žalovaný tímto není 

podstatným způsobem znevýhodněn. 

• Závěr 

 K rozhodnutí Ústavní soud přistoupil na základě možnosti ústavně-konformního 

výkladu napadeného ustanovení, tak jak bylo uvedeno v úvodní kapitole k principu 

soudního sebeomezení (tzv. Schumannova věta). Právě s odkazem na soudní zdrženlivost 

přistoupil k ústavně-konformnímu výkladu ustanovení namísto jejich zrušení.  

 K návrhu Okresního soudu uvedl, že takové úvahy považuje za legitimní, nicméně 

ke změně úpravy v tomto případě není příslušný Ústavní soud, ale Parlament ČR. 

  

 
145 V bodě 38. nálezu Ústavní soud uvádí s odkazem na příslušnou literaturu tyto podmínky: „1. žalovanému 

byla soudem doručena žaloba do vlastních rukou; 2. žalovanému bylo doručeno do vlastních rukou 

předvolání k jednání nejméně 10 kalendářních dnů přede dnem, kdy se má jednání konat; 3. žalovaný byl 

poučen, že bude rozhodnuto v jeho neprospěch rozsudkem pro zmeškání, jestliže jednání, k němuž byl 

předvolán, zmešká bez důvodné a včasné omluvy; 4. žalovaný se k jednání, které bylo prvním jednáním o 

věci, bez omluvy nedostavil, popřípadě jeho omluva, která došla soudu před zahájením jednání, je 

nedůvodná; 5. žalobce se k prvnímu jednání o věci dostavil a navrhl, aby bylo rozhodnuto rozsudkem pro 

zmeškání žalovaného; 6. na základě tvrzení obsažených v žalobě o skutkových okolnostech sporu je možné 

rozhodnout v neprospěch žalovaného, neboť právní posouzení těchto tvrzených skutkových okolností 

odůvodňuje závěr, že žaloba je opodstatněná; 7. rozsudek pro zmeškání je přípustný a 8. nejsou splněny 

podmínky pro vydání rozsudku pro uznání.“ 
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 Ve druhém uváděném případě rozhodl Ústavní soud nálezem sp. zn. Pl. ÚS 

13/15146 o návrhu tehdejšího prvního senátu Ústavního soudu na zrušení ustanovení 

právní úpravy vydání rozsudku pro uznání147. 

• Vymezení 

   V dané úpravě rozsudku pro uznání spatřoval navrhovatel rozpor s čl. 2 odst. 3 

Listiny a čl. 2 odst. 4 Ústavy (princip autonomie vůle), a také s čl. 36 odst. 1 Listiny 

(právo na spravedlivý proces), protože napadené ustanovení obsahuje právní fikci uznání 

nároku žalobce vůči žalovanému a takové uznání nároku by mělo dle navrhovatele 

vycházet ze svobodné vůle jednotlivce148. 

• Přezkum právní úpravy z hlediska ústavnosti 

 Ústavní soud k návrhu uvedl, že ustanovení se jeví problematickým spíš z důvodu 

jeho nesprávné formulace než z důvodu jeho rozporu s ústavním pořádkem. Namítaný 

rozpor s požadavkem autonomie vůle Ústavní soud v napadeném ustanovení neshledal, 

naopak uvedl, že podmínky, které musí být pro vydání ustanovení splněny, nabízí 

žalovanému svobodnou vůli konat či nekonat149. 

• Závěr  

S odkazem na běžnou rozhodovací praxi obecných soudů a minimální výskyt 

excesů tak na základě přednosti ústavně-konformního výkladu návrh na zrušení 

ustanovení zamítl. 

  

 
146 Nález sp. zn. Pl. ÚS 13/15, 211/2016 Sb., ze dne 31. 5. 2016. 
147 Jednalo se konkrétně o návrh na zrušení ustanovení § 114b odst. 5 a v rozsahu označení "§ 114b odst. 

5" ustanovení § 153a odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.  
148 Bod 33. 
149 Protože pro téma práce není napadená problematika rozhodující, bude ponechána stranou kritika 

takového přístupu např. soudkyní K. Šimáčkovou, byť pro rozhodnutí samotné je významná.  
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Jiným případem z vybrané judikatury, ve kterém Ústavní soud rozhodl na základě 

principu přednosti ústavně-konformního výkladu, je nález sp. zn. Pl. ÚS 39/13150 ve věci 

rovnosti účastníků řízení z hlediska jejich práva na paušální náhradu hotových výdajů. 

• Vymezení 

I v tomto případě Ústavní soud rozhodoval o návrhu okresního soudu na zrušení 

ustanovení Občanského soudního řádu, konkrétně § 137 odst. 1. Navrhovatel spatřoval 

rozpor tohoto ustanovení s čl. 36 odst. 1 Listiny (právo na spravedlivý proces) a čl. 37 

odst. 3 Listiny (zásada rovnosti účastníků řízení).  Nerovnost měla být způsobena tím, že 

někteří úspěšní účastníci řízení jsou povinni prokazovat, jaké hotové výdaje jim v řízení 

vznikly, kdežto jiní je prokazovat nemusí a stačí, že náklady uplatní paušálně. 

• Přezkum právní úpravy z hlediska ústavnosti 

 Ústavní soud se s argumentací navrhovatele po provedení testu rovného 

zacházení151 ztotožnil, nicméně i zde nepřistoupil ke zrušení právní úpravy a vyložil 

ustanovení ústavně-konformním způsobem s odkazem na demonstrativní výčet 

nákladů v § 137 odst. 1 o. s. ř. Stejně jako v předchozím případě, i zde Ústavní soud 

odkázal na přednost ústavně konformního výkladu před zrušením ustanovení zákona a na 

princip judicial self-restraint.152 

• Závěr 

 Ústavní soud také v tomto případě uplatnil princip přednosti ústavně-konformního 

výkladu ustanovení zákona před jeho derogací. Byť se tento přístup zdá bezproblémový, 

vysloužil si i kritiku z úst např. J. Filipa. Ten považuje způsob, jakým bylo rozhodnuto, 

z určitého hlediska také jako aktivistický. Tento úhel pohledu rozvádím v následujících 

odstavcích. 

Pro tento nález (sp. zn. Pl. ÚS 39/13) a předchozí rozebíraný nález (sp. zn. Pl. ÚS 

49/10) je spojující linkou kritika samotného přistoupení k přezkumu ústavnosti a názor, 

že Ústavní soud měl návrh usnesením odmítnout. Podkladem pro tento názor má být 

„překrucování“ smyslu § 64 odst. 3 zákona o Ústavním soudu153.  

 
150 Nález sp. zn. Pl. ÚS 39/13, 275/2014 Sb., ze dne 7. 10. 2014. 
151 Bod 20. a 21. 
152 Bod 41. a 42. 
153 Ustanovení zní: „Návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení je oprávněn podat též soud 

v souvislosti se svou rozhodovací činností podle čl. 95 odst. 2 Ústavy.“ Čl. 95 odst. 2 Ústavy zní: „Dojde-
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 V rámci odlišného stanoviska k oběma nálezům tento názor zastává výše zmíněný 

soudce J. Filip. Dle jeho názoru má na základě tohoto ustanovení dojít k přezkumu 

ústavnosti v konkrétní věci, poskytnout „odpověď na otázku, jak má soudce dále 

postupovat, aby se nedostal do rozporu s ústavním pořádkem.“ Nemá tímto postupem 

dojít k řešení projednávané věci v abstraktní rovině, k čemuž mělo dojít v tomto případě: 

„Místo splnitelného požadavku na prokázání hotových výdajů v bagatelní výši se obecný 

soud rozhodl věc využít k ‚systémovému řešení‘ celkové úpravy hrazení nákladů 

nezastoupených účastníků. Tomu většina Ústavního soudu porozuměla tak, že se nechala 

vmanévrovat již nikoli do role oné kritizované 3. komory Parlamentu, nýbrž se pasovala 

hned do role její komory první, ne-li do role pracovní komise Legislativní rady vlády, 

neboť v době jednání o návrhu obecného soudu již byla novela občanského soudního řádu 

v tomto směru v legislativním procesu […] a v současnosti je jako vládní návrh […] 

předložena k prvnímu čtení.“ J. Filip se na základě výše uvedeného domnívá, že Ústavní 

soud v daném případě rozhodl aktivisticky, když vstoupil do již probíhajícího 

zákonodárného procesu, jelikož v době rozhodování byla novela právní úpravy již 

v prvním čtení a uplatnil preventivní kontrolu ústavnosti, kterou zákon o Ústavní soudu 

nezná. 

 

  

 
li soud k závěru, že zákon, jehož má být při řešení věci použito, je v rozporu s ústavním pořádkem, předloží 

věc Ústavnímu soudu.“ 
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4.2 Rozhodnutí Ústavního soudu v oblasti daňové – doktrína politické 

otázky 

Nejpočetněji byly v judikatuře vybrané ke zkoumání zastoupeny nálezy, které patří 

do daňové oblasti. Na prvním místě lze uvést nález sp. zn. Pl. ÚS 50/06154, který se 

zabýval rozpočtovým určením daní, a to z důvodu, že na tento nález je odkazováno i 

v odůvodněních následujících rozhodnutí. 

• Vymezení 

Skupina senátorů podala návrh na zrušení ust. § 4 odst. 2 zákona č. 243/2000 Sb., 

o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a 

některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších 

předpisů, a na zrušení přílohy č. 2 k tomuto zákonu. Ústavní soud jejich návrh zamítl. 

Návrh byl odůvodněn tvrzeným rozporem s čl. 1 a 4 Listiny (princip rovnosti a 

pravidla pro omezení základních práv) a čl. 8 Ústavy (právo na samosprávu). V návrhu 

senátoři argumentovali tím, že pokud si mají být rovni v právech lidé, „platí tento princip 

nepochybně i na jejich společenství, tedy i na územní společenství občanů, kterými jsou 

obce. Zákon nicméně ‚přirozený princip‘, podle něhož větší obce mají větší příjmy již jen 

s ohledem na větší počet svých obyvatel, deformuje ‚jakýmisi uměle vytvořenými 

koeficienty, které větším obcím příjmy násobí a menším redukují‘.“155 V závěru zároveň 

uvádí, že záměrem je mj. „vyprovokování“ debaty o stanovení „životního minima“ 

obce.156 

• Přezkum právní úpravy z hlediska ústavnosti  

 Ústavní soud neshledal rozpor s principem rovnosti, protože dle jeho názoru nelze 

považovat vytvoření dělení čtrnácti kategorií obcí dle velikosti a tomu odpovídající 

koeficient pro výčet příjmů za srovnatelné situace, naopak jde o úpravu nestejných situací 

nestejnými způsoby. Dále uvedl, že regulace těchto nestejných situací je výlučně 

„otázkou politické úvahy zákonodárce“, což Ústavní soud doplnil následující citací: „V 

situaci, kdy tu je adekvátní důvod, který dovoluje rozlišení dvou typových situací, rozlišení 

může, ale nemusí být normotvůrcem učiněno. Rozhodnutí, zda se tak stane, závisí jen na 

normotvůrci samotném: do tohoto procesu politického uvážení nesmí zasahovat soud. 

 
154 Nález sp. zn. Pl. ÚS 50/06, 18/2008 Sb., ze dne 20. 11. 2007. 
155 Bod 3. 
156 Bod 4. 
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Ústavně konformní tak bude v situaci adekvátního důvodu dovolujícího rozlišení jak 

úprava toto rozlišení činící, tak úprava, která toto rozlišení nerealizuje, protože ani v 

jednom případě nelze hovořit o svévoli normotvůrce.“157  

 K posouzení účelnosti a vhodnosti úpravy Ústavní soud také uvedl, že jde o 

oblast, která náleží do rukou zákonodárce, a pokud se nejedná o případy protiústavnosti, 

nemůže do ní zasahovat. Protože návrh měl dle senátorů vyvolat také veřejnou debatu o 

problematice, Ústavní soud takovou svou funkci odmítl a uvedl, že se nejedná o součást 

jeho rozhodovací činnosti. Jako soudní orgán ochrany ústavnosti tudíž nemůže vyvolávat 

politickou diskuzi158.  

 Ústavní soud zároveň s odkazem na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu USA 

uvedl, že s ohledem na povahu soudní moci nedisponuje (vzhledem ke komplexnosti 

problematiky) dostatečnými znalostmi, a „proto mu nepřísluší se k účelnosti, 

spravedlnosti či rozumnosti právní úpravy jakkoliv vyjadřovat.“159 Na závěr poznamenal, 

že pokud navrhovatelé považují právní úpravu za nevhodnou, mají usilovat o její změnu 

v rámci soutěže politických sil. V případě, že by Ústavní soud rozhodl, tak by „učinil 

zbytečnou soutěž politických stran, jejichž úkolem je mj. právě předkládat z hlediska 

jejich voličů nejvhodnější způsoby rozdělení státního rozpočtu“160. 

• Závěr 

 Ústavní soud zde v rámci doktríny politické otázky odmítl zasáhnout do oblasti 

zákonodárce a návrh na zrušení části zákona zamítl. Předmětem zde byla problematika 

daní, posouzení její vhodnosti a účelu. To Ústavní soud považuje za otázku, kterou je 

nutné řešit v rámci soutěže politických sil, a která je v rukou zákonodárce. 

 
157 Bod 25., s odkazem na doktrínu R. Alexyho. Bobek, M. - Boučková, P. - Kühn, Z. (eds.), Rovnost a 

diskriminace, C. H. Beck, Praha 2007, str. 56. 
158 Bod 29. 
159 Tamtéž. 
160 Bod 30. 
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Dalším rozhodnutím, které je možné podřadit pod daňovou oblast, je nález sp. zn. Pl. 

ÚS 29/08161, ve kterém byla posuzována ústavnost daně z převodu nemovité věci. 

• Vymezení 

Ústavní soud zde rozhodoval ve věci návrhu Nejvyššího správního soudu 

podaného podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky na vyslovení protiústavnosti § 8, 

9, 10 a 15 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 

nemovitostí, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 420/2003 Sb. Ústavní soud 

návrh zamítl. 

Dle NSS je daň z převodu nemovité věci protiústavní a předmětná ustanovení jsou 

v rozporu s čl. 3 odst. 1 (zákaz diskriminace), čl. 4 odst. 4 (šetření podstaty a smyslu ZPS) 

a čl. 11 odst. 1, 4 a 5 (vlastnické právo) Listiny. Tato daň není dle argumentace NSS 

způsobilá projít testem racionality „a není ničím jiným než zdaněním změny jedné formy 

vlastnictví ve formu vlastnictví jinou, tj. nejedná se o zdanění přírůstku hodnoty a tato 

daň se zcela vymyká i veškerým standardním funkcím, které daně obvykle mají. Jedná se 

o daň asociální, demotivační, nerovnou z hlediska vlastnictví k různým druhům majetku, 

omezující flexibilitu na trhu s nemovitostmi a v důsledku brzdící i flexibilitu trhu práce, a 

ve svých důsledcích negativně zasahující i do rodinného života.“162 

• Přezkum právní úpravy z hlediska ústavnosti 

Ústavní soud nejprve uvedl obecně k daňové politice, že se jedná o „prerogativ 

Parlamentu“, ke kterému má zákonodárce poměrně široký prostor pro uvážení ohledně 

předmětu, míry a rozsahu daní. 

I v tomto nálezu se Ústavní soud držel linky judikatury, dle které je otázka 

vhodnosti a nezbytnosti daní ponechána na vůli zákonodárce, a za kterou nese politickou 

odpovědnost. Zároveň nicméně uvádí, že existují omezení libovůle zákonodárce, jde o 

hlediska rovnosti, ochrany vlastnictví a tzv. rdousící efekt.163 

NSS v návrhu požadoval přezkum daně z převodu nemovitostí z hlediska jejích 

základních funkcí (alokační, redistribuční, stabilizační). K tomu Ústavní soud uvedl, že 

taková polemika je předmětem odborné ekonomické diskuze a ani mezi odbornou 

 
161 Nález sp. zn. Pl. ÚS 29/08, 181/2009 Sb., ze dne 21. 4. 2009. 
162 Bod 12. 
163 Bod 46. Tzv. rdousící efekt právní úpravy znamená, že úprava je extrémně disproporcionální, tedy daň 

je „rdousící“, pokud je nepřiměřeně vysoká. Podrobněji bude tento pojem rozebrán v závěru. 
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veřejností z hlediska de lege ferenda nepanuje na problematice shoda, tím méně o 

takovém problému může rozhodovat Ústavní soud. Tento postoj doplňuje následujícími 

slovy: „Ústavní soud si je vědom důležitosti rozhodování o daňové soustavě v kontextu 

soupeření politických stran, resp. v kontextu přání a preferencí členů politického 

společenství ve vztahu k míře sociálnosti politik státu, které nalézají odezvu ve volebních 

výsledcích, a proto je třeba ponechat tyto otázky úvaze politické většiny, která byla 

zformována volbami.“164 

Ústavnímu soudu dle jeho slov zároveň nepřísluší hodnotit výsledky 

ekonomických analýz. Důsledky z toho má naopak vyvodit demokraticky zvolený 

zákonodárce, který má široké možnosti uvážení a zároveň za tato rozhodnutí nese 

politickou odpovědnost. Ústavní soud uvádí, že zákonodárce v návaznosti na výše 

zmíněné může učinit neracionální kroky, zasáhnout nicméně může pouze v případech tzv. 

rdousícího efektu nebo v případě rozporu s principem rovnosti (akcesorické i 

neakcesorické165). 

• Závěr 

Ústavní soud zde v rámci doktríny politické otázky odmítl zasáhnout do oblasti 

zákonodárce a návrh na zrušení části zákona zamítl. Předmětem zde byla otázka daňové 

politiky, konkrétně daň z převodu nemovitých věcí. Posouzení daňové politiky, její 

vhodnosti a funkcí daní je prerogativem Parlamentu a Ústavní soud zasáhne pouze 

v konkrétně vyjmenovaných případech. 

 
164 Bod 59. 
165 Princip akcesorické rovnosti zakazuje diskriminovat osoby při výkonu jejich základních práv. Princip 

neakcesorické rovnosti spočívá ve vyloučení libovůle zákonodárce při rozlišování práv určitých skupin 

subjektů. 



46 

 

Následujícím případem je nález II. ÚS 819/18166, ve kterém druhý senát Ústavního 

soudu rozhodl ve věci zadržování částky nadměrného odpočtu daně. Na úvod lze také 

poznamenat, že v daném případě se rozhodování na základě principu soudního 

sebeomezení objevuje i v senátní věci. 

• Vymezení 

 V daném případě druhý senát Ústavního soudu rozhodoval o ústavní stížnosti 

společnosti Kovové profily, spol. s r.o. proti rozsudkům NSS a Krajského soudu v Hradci 

Králové – pobočka Pardubice. Ústavní soud stížnosti vyhověl a rozhodnutí soudů zrušil. 

 V lednu až dubnu roku 2015 zahájil Finanční úřad několik daňových kontrol a 

postupů k odstranění pochybností vůči stěžovatelce. Důvodem daňové kontroly bylo 

podezření orgánů finanční správy z údajného podílu stěžovatelky na tzv. "daňovém 

karuselu". Následně v říjnu 2018 Finanční úřad informoval stěžovatelku, že byl místně 

příslušným správcem daně dožádán k dokončení daňové kontroly, neboť ji může provádět 

rychleji, efektivněji a bez vynaložení neúčelných nákladů. Stěžovatelka v řízení 

požadovala zúžení zadržované částky nadměrného odpočtu pouze na sporná plnění, 

protože kontrola probíhala výhradně ve spojitosti s konkrétním plněním, což bylo 

potvrzeno i správcem daně.167 

 V řízení o ústavní stížnosti stěžovatelka argumentuje nepřiměřeně dlouhým 

postupem orgánů porušujícím její autonomii, a to z důvodu průtahů v dílčích krocích 

kontrolních procesů i v jejich celku168, absencí procesních pravidel (stanovení lhůty) pro 

postup správce daně v rámci daňové kontroly169 a zásahem do vlastnického práva, jelikož 

„nepřiměřeně dlouhá daňová kontrola je způsobilá uvalit na daňový subjekt nepřiměřené 

břemeno a přivodit mu tak újmu v podobě finančních potíží.“170 

• Přezkum postupu správce daně z hlediska ústavnosti 

 Ústavní soud uvedl, že stejně jako v případě povinnosti zaplatit daň i dlouhodobé 

zadržování nadměrného odpočtu má přímý dopad na majetek dlužníka, jelikož s ním 

nemůže nakládat. Zároveň i v tomto případě odkazuje na princip soudního sebeomezení 

 
166 Nález sp. zn. II.ÚS 819/18 ze dne 22. 2. 2019. 
167 Bod 2. a 3. 
168 Bod 9. 
169 Bod 10. 
170 Bod 11. 
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při posuzování potřebnosti daně a stanovení daňové povinnosti a akcentuje ponechání 

této pravomoci v rukou zákonodárce. 

 Při výběru daně a kontrolních procesech je zde ovšem „[…] nutno dbát na 

respektování práv a právem chráněných zájmů daňového subjektu171“ a jedná se o střet 

mezi veřejným zájmem na stanovení a výběru daní a soukromou (autonomní) sférou 

jednotlivce.  

 Ústavní soud konstatoval zásah do vlastnického práva stěžovatelky tím, že byla 

v průběhu kontroly zadržována celá částka nadměrného odpočtu, přestože její rozsah se 

týkal pouze části tohoto plnění, a to z toho důvodu, že „Daňový řád (§ 90 odst. 3 ve 

spojení s § 85 odst. 1) umožňuje správci daně prověřovat před vyměřením daně pouze tu 

část plnění, o nichž existují důvodné pochybnosti; nedává však správci daně pravomoc 

zadržovat nespornou část nadměrného odpočtu odvozenou od těch zdanitelných plnění, 

která jako nesporná nemohou být předmětem prověřování.“172 Z důvodu chybějícího 

zákonného základu pro postup správce daně Ústavní soud vyhověl stížnosti stěžovatelky 

a rozsudky obou soudů zrušil. 

• Závěr 

 V daném případě Ústavní soud zasáhl a stěžovatelce vyhověl. Předmětem ústavní 

stížnosti byla daňová kontrola a postup správce daně při jejím provádění. Protože 

jedním z hledisek, kdy Ústavní soud poskytne ochranu a extenzivně rozhodne v daňové 

oblasti, je zásah do vlastnického práva a neústavní postup orgánů veřejné správy, poskytl 

v tomto případě stěžovatelce ochranu na základě výše uvedených důvodů. 

  

 
171 Bod 30. Viz také § 5 odst. 3 daňového řádu, podle něhož má správce daně povinnost šetřit práva a 

právem chráněné zájmy daňových subjektů a třetích osob v souladu s právními předpisy a používat při 

vyžadování plnění jejich povinností jen takové prostředky, které je nejméně zatěžují a k tomu umožňují 

dosáhnout cíle správy daní. 
172 Bod 35. 
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Dalším případem, který spadá do daňové oblasti, je zdanění tzv. „vysokopříjmových 

důchodců“, kterým se Ústavní soud zabýval v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 18/15173. 

• Vymezení 

Plénum Ústavního soudu rozhodovalo ve věci návrhu skupiny senátorů na zrušení 

§ 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Úprava v tomto ustanovení přinesla 

zdanění vyplácených důchodů a penzí pracujícím důchodcům s příjmy přesahujícími v 

kalendářním roce 840 000 Kč a rozlišení mezi „zdaňovanými“ a „nezdaňovanými“ 

poživateli důchodů.  

Navrhovatelé v takové úpravě spatřovali porušení čl. 1 Listiny, čl. 26 

Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a čl. 3 odst. 1 Listiny (zásada 

rovnosti a zákaz diskriminace), porušení čl. 11 odst. 1 a 5 Listiny (právo na ochranu 

vlastnictví), čl. 26 Listiny (právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost) a 

také principu předvídatelnosti právní úpravy. 

Dle navrhovatelů úprava zakotvuje vyšší zdanění skupiny důchodců dle výše 

příjmů, „avšak nikoliv ve vztahu k takto získaným příjmům (což by bylo např. v podobě 

progresivní daně dle okolností akceptovatelné), ale ve vztahu k příjmům z důchodového 

systému, což již prý akceptovatelné není.“174 

• Východiska posuzování ústavnosti právní úpravy v daňové oblasti 

 Ústavní soud v úvodu vlastního přezkumu uvedl, že nalezení vhodného daňového 

zatížení je složité a vyžaduje zvážení mnoha faktorů, z nich lze jmenovat např. 

ekonomické, demografické, matematicko-statistické. Otázky daňového zatížení jsou 

zároveň považovány za politické a jsou řešeny na základě „[…] společenského konsensu, 

preferencí, hodnot obyvatelstva, mentality obyvatelstva, tradic.“175 

 Tyto otázky jsou považovány za nejkontroverznější v rámci soutěže politických 

sil a jsou ovlivněny skladbou Parlamentu. Ústavní soud považuje Parlament za „kolbiště“, 

kde má k nalezení vhodného řešení dojít. Zde ústavní soud odkazuje na výše zmíněny 

nález sp. zn. Pl. ÚS 29/08 a uvádí, že „[…] nehodlá přezkoumávat souladnost daňové 

politiky s ostatními politikami státu, neboť by se ocitl na tenkém ledě ne vždy průkazných 

analýz, jejichž výsledky přísluší posoudit a vyvodit z nich politické konsekvence 

 
173 Nález sp. zn. Pl. ÚS 18/15, 271/2016 Sb., ze dne 28. 6. 2016. 
174 Bod 19. 
175 Bod 73. 
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demokratickému zákonodárci, který musí zvážit, zda je daňová úprava vhodná a 

nezbytná.“176 Tato činnost patří do rukou zákonodárce, pokud nemá právní úprava tzv. 

rdousící efekt, nebo není v rozporu  principem rovnosti. 

 Ústavní soud je tedy při posuzování daňové úpravy zdrženlivý, pokud se nejedná 

o případy zmíněné v předchozím odstavci.  

• Přezkum právní úpravy z hlediska ústavnosti 

 Právní úprava daňové povinnosti splňuje podmínky zákonného základu dle čl. 11 

odst. 5 Listiny, protože je obsažena v zákoně a zároveň Ústavní soud uvádí, že v daném 

případě nelze hledat rozpor s principem předvídatelnosti, jelikož úprava je účinná od 1. 

1. 2011. 

 Z hlediska nedostatečně vyjádřeného obecného zájmu na uložení daňové 

povinnosti navrhovatelé uvádí, že obecné odůvodnění potřebou snížit schodek veřejných 

rozpočtů nemůže obstát, protože ho lze použít na jakoukoliv daňovou úpravu. Ústavní 

soud s odkazem na nález sp. zn. Pl. ÚS 29/08 uvedl, že jako legitimní důvod je 

akceptováno i „samotné“ shromažďování finančních prostředků a zákonodárce má v této 

oblasti širokou možnost uvážení. 

 Protože i navrhovatelé uvádí, že úprava nemá tzv. rdousící efekt vzhledem k tomu, 

že se jedná o skupinu vysokopříjmových důchodců, konstatoval Ústavní soud, že právní 

úprava nepřináší nadbytečnou finanční zátěž, a tedy neporušuje právo vlastnit majetek 

(čl. 11 odst. 1 Listiny). 

 Z hlediska zásady rovnosti v čl. 3 odst. 1 Listiny lze uvažovat o jeho aplikaci 

v rámci „jiného postavení“. Ústavní soud poznamenává, že se musí jednat o obdobná 

kritéria s těmi výslovně uvedenými v ustanovení, nejedná se o jakoukoliv situaci. A 

protože „kritérium daňového základu je kritériem morálně neutrálním, nijak a priori 

podezřelým a pro daňovou legislativu běžným a v podstatě nezbytným“177, nelze uvažovat 

o rozdílném zacházení zařaditelném pod čl. 3 odst. 1 Listiny. 

 Princip rovnosti v čl. 1 Listiny má zajistit vyloučení libovůle zákonodárce. 

V daném případě zákonodárce rozlišil dvě skupiny poživatelů důchodu na základě 

odlišné výše příjmů. Rozlišovací hranicí má být příjem ve výši 840 000 Kč. K tomu 

Ústavní soud poznamenal, že pro vyloučení libovůle vyžaduje, aby se zákonodárce 

vyhnul nedůvodnému rozlišování a podložil rozhodnutí objektivními a racionálními 

 
176 Bod 76. 
177 Bod 109. 



50 

 

kritérii. Zde Ústavní soud spatřuje protiústavnost předmětné právní úpravy, zákonodárce 

dle jeho názoru nezatěžuje část příjmu, která tyto skupiny rozlišuje, ale zatěžuje odlišný 

příjem, a to důchod – který by, dle Ústavního soudu, měl být naopak shodný. Ústavní 

soud proto uvádí, že může nastat situace, kdy „osoba s nižším ‚hrubým‘ příjmem, u které 

nedojde ke "skokovému" zdanění celého důchodu, bude mít po zdanění celkově vyšší 

‚čisté‘ příjmy oproti osobě s ‚hrubým‘ příjmem vyšším, u které ke ‚skokovému‘ zdanění 

celého důchodu dojde.“178 

 Míra odlišného zacházení mezi těmito dvěma skupinami poživatelů důchodu je 

tedy dle Ústavního soudu zcela „zjevně nepřiměřená míře odlišností, které tyto skupiny 

vykazují.“ Z toho důvodu je ustanovení § 4 odst. 3 zákona o dani z příjmu v rozporu s čl. 

1 Listiny, jelikož se jedná o „svévolné rozlišení bez jakéhokoliv věcného a racionálního 

zdůvodnění“179. 

• Závěr 

 Předmětem rozhodování Ústavního soudu byla otázka daňového zatížení dvou 

skupin příjemců důchodu. Přestože v daném případě Ústavní soud uvedl, že v oblasti daní 

postupuje zdrženlivě a v rámci doktríny politické otázky přenechává posouzení právní 

úpravy na zákonodárci, shledal ustanovení zákona o dani z příjmů protiústavním pro 

rozpor se zásadou rovnosti, která je jedním z hledisek, při jehož porušení Ústavní soud 

zasáhne do pravomoci zákonodárce. 

 Tento nález přináší možnost k zamyšlení nad argumentací soudu, jak bylo 

uvedeno v teoretické části práce. 

 V odlišném stanovisku k tomuto nálezu se J. Musil ztotožňuje s uvedenými 

východisky pro ústavní přezkum daňových předpisů a také s přezkumem většiny námitek 

navrhovatelů. Neztotožňuje se nicméně s argumentací Ústavního soudu ohledně 

shledaného rozporu s principem rovnosti dle čl. 1 Listiny, a i zde měl být Ústavní soud 

dle jeho názoru zdrženlivý.  

 Ten názor zakládá na nedodržení formálních logických pravidel argumentace, a 

tedy nepřesné definici předmětných skupin. Pakliže činila v roce 2015 průměrná mzda 

26 467 Kč, skupina, jejíž příjmy přesahují 840 000 Kč (a tedy zhruba 70 000 Kč měsíčně) 

„vykazuje vysokou míru odlišnosti“. Dále J. Musil uvádí, že i Ústavní soud nakonec 

v nálezu říká, že „[…] uvedená hranice představující příjem v průměrné výši 70 000 Kč 

měsíčně je s ohledem na ekonomickou realitu státu způsobilá racionálně vymezit hranici 

 
178 Bod 132. 
179 Bod 137. 
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mezi ,vysokopříjmovými' a ostatními poživateli starobních důchodů." Odkazuje zároveň 

na tvrzení Ústavní soudu, který kritérium výše příjmů sám považuje za legitimní.180 

 J. Musil zároveň poukazuje na možný chybný úsudek, kdy Ústavní soud 

neporovnával dvě skupiny příjemců důchodu, ale „účelově vytvořených skupin poživatelů 

starobních důchodů, a sice 1. těch, kteří dosáhnou jiného příjmu maximálně do výše 840 

000 Kč ročně, a 2. těch, kteří překročí hranici 840 000 Kč jen nepatrně“181. 

 Na základě výše zmíněného tedy dle J. Musila měl Ústavní soud rozhodnout 

zdrženlivě a respektovat autonomii zákonodárce, jelikož považuje způsob rozhraničení 

jednotlivých skupin za „legislativně-technický problém, postrádající ústavněprávní 

rozměr“182. 

  

 
180 Body 14. a 15. odlišného stanoviska. 
181 Bod 16. 
182 Bod 18. 
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4.3 Rozhodnutí Ústavního soudu v oblasti sociálních práv – doktrína 

politické otázky 

Druhou samostatnou kategorií, ve které lze nalézt výskyt principu soudního 

sebeomezení a doktríny politické otázky, je oblast sociálních práv. V této kategorii bude 

také uvedeno rozhodnutí, které se dotýká osobního statusu jednotlivce, protože řešení této 

otázky může mít dopad na jeho sociální situaci ve společnosti, stejně jako právo 

sociálního zabezpečení. 

Práva hospodářská, sociální a kulturní jsou někdy souhrnně označována za tzv. 

socioekonomická práva. Tato práva jsou upravena v hlavě čtvrté Listiny. Na tuto úpravu 

navazuje čl. 41 odst. 1 Listiny183, který stanoví výčet práv, jichž se lze domáhat pouze 

v mezích provádějícího zákona. Jedná se o některá práva upravená právě v hlavě čtvrté 

Listiny. Dle Z. Červínka přistupuje Ústavní soud k problematice ústavního přezkumu 

sociálních práv se snahou o co největší sebeomezení vůči politické moci, a i z tohoto 

důvodu formuloval tzv. test racionality.184 Vzhledem k významu tohoto testu pro oblast 

sociálních práv uvádím v následujících odstavcích jeho vymezení. 

Pojetí testu racionality (rozumnosti185) lze nalézt např. v nálezu Ústavního soudu sp. 

zn. Pl. ÚS 1/08186. V rozhodnutí Ústavní soud zmiňuje široké uvážení zákonodárce 

v oblasti sociálních práv, nedojde-li ale k popření jejich existence a realizace.187 Za tímto 

účelem vymezil čtyři kroky, které mají vést ke zjištění takového popření: 

1) vymezení smyslu a podstaty sociálního práva, tedy určitého esenciálního obsahu,  

2) zhodnocení, zda se zákon nedotýká samotné existence sociálního práva nebo jeho 

skutečné realizace (esenciálního obsahu), 

3) pokud se nedotýká esenciálního obsahu sociálního práva, posouzení, zda zákonná 

úprava sleduje legitimní cíl; tedy zda není svévolným zásadním snížením celkového 

standardu základních práv, 

4) a zvážení otázky, zda zákonný prostředek použitý k jeho dosažení je rozumný 

(racionální), byť nikoliv nutně nejlepší, nejvhodnější, nejúčinnější či nejmoudřejší.188 

 
183 Doslovné znění čl. 41 odst. 1 Listiny: „Práv uvedených v čl. 26, čl. 27 odst. 4, čl. 28 až 31, čl. 32 odst. 

1 a 3, čl. 33 a 35 Listiny je možno se domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí.“ 
184 Z. Červínek. Poměřovat anebo nepoměřovat sociální práva? K otázce, zda lze test racionality považovat 

za variaci na metodu proporcionality. In: Jurisprudence, 3/2019, s. 15.  
185 V judikatuře Ústavního soudu je test označován spíše nahodile pod oběma názvy. 
186 Ústavní soud se zabýval návrhem na zrušení části zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných 

rozpočtů - část zdravotnická. Nález sp. zn. Pl. ÚS 1/08, 251/2008 Sb., ze dne 20. 5. 2008. 
187 Bod 105. 
188 Bod 103. 
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Nejsou-li tyto body naplněny, Ústavní soud v takové situaci přistoupí ke zrušení 

napadené právní úpravy. V každém z následujících nálezů se na základě výše uvedeného 

mj. pokusím uvést, zda Ústavní soud k testu přistoupil a jakým způsobem rozhodl. 

Jako první rozhodnutí lze uvést nález sp. zn. Pl. ÚS 2/15189, ve kterém Ústavní soud 

posuzoval ústavnost některých ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění. 

• Vymezení 

V daném nálezu se Ústavní soud zabýval návrhem Městského soudu v Praze a 

Obvodního soudu pro Prahu 6, podaných podle článku 95 odst. 2 Ústavy České republiky, 

na zrušení ustanovení § 2 a 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. 

Ústavní soud návrh zamítl. 

Soudy spatřovaly ustanovení v rozporu s čl. 1 a 3 Listiny (zásada rovnosti a zákaz 

diskriminace) a s čl. 31 a 32 odst. 1 a 2 Listiny (právo na bezplatnou zdravotní péči, 

ochrana rodičovství a rodiny a záruka zvláštní péče ženě v těhotenství). Jednalo se ve věci 

ukrajinské občanky, která byla v České republice zaměstnána a bylo jí vydáno pracovní 

povolení do 31. srpna 2013. V prosinci roku 2012 se stala dočasně pracovně neschopnou 

z důvodu rizikového těhotenství. Protože jí zaniklo pracovní povolení, byl ukončen 

zároveň i její pracovní poměr. A protože přestala být zaměstnancem, zaniklo na základě 

§ 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, i její veřejné 

zdravotní pojištění. V takové situaci spatřovaly navrhovatelé rozpor s výše uvedenými 

ustanoveními Listiny. 

Ve správním soudnictví se ukrajinská občanka domáhala určení trvání veřejného 

zdravotního pojištění. Zároveň na ní byla vymáhána částka na základě smlouvy o 

poskytnutí zdravotní péče, která jí byla poskytnuta v nemocnici. 

• Přezkum právní úpravy z hlediska ústavnosti 

 Ústavní soud neshledal rozpor těchto ustanovení s čl. 32 Listiny. Podrobněji se 

zabýval možným rozporem s čl. 31 Listiny, nicméně i v něm rozpor neshledal, a to z toho 

důvodu, že „je pak věcí zákonodárce […], jakým způsobem bude dále diferencovat 

 
189 Nález sp. zn. Pl. ÚS 2/15, 185/2017 Sb., ze dne 3. 5. 2017. 
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postavení dalších osob v závislosti od jejich pobytového statusu na území České 

republiky“.190 

 Nicméně Ústavní soud také zhodnotil, že návrh na zrušení ustanovení vlastně 

nebrojí přímo proti těmto ustanovením, ale snaží se zajistit jejich modifikaci pro tento 

případ, který v úpravě není pokrytý. Z toho důvodu odkazem na princip soudního 

sebeomezení připomněl, že nezasahuje v oblastech, které jsou vyhrazeny politickému 

rozhodování. Odkázal zde zároveň na doktrínu politické otázky, s tím, že mu nepřísluší 

vstupovat do politické diskuze ohledně vhodnosti úpravy osobního rozsahu zdravotního 

pojištění. 

 Ústavní soud uvádí, že by mohl návrhu vyhovět v daném případě, kdy by 

zákonodárce vytvořil situaci ústavně nepřijatelné nerovnosti191. V tomto případě taková 

situace nevyvstala, jelikož „[…] určitá nerovnost postavení "každého" a "občanů" k 

bezplatné zdravotní péči plyne přímo z ústavního pořádku192, a nikoliv až z prováděcího 

zákona.“193  

• Závěr 

 Ústavní soud zde v rámci doktríny politické otázky odmítl zasáhnout do oblasti 

zákonodárce a návrh na zrušení části zákona zamítl. Předmětem zde byla otázka 

sociálního zabezpečení, konkrétně veřejného zdravotního pojištění a vhodnosti její 

úpravy. Takové posouzení považuje Ústavní soud za oblasti, která je v rukou 

zákonodárce. 

 Ve společném odlišném stanovisku194 byl Ústavní soud nicméně kritizován za 

opomenutí aplikace testu racionality. Dle disentujících soudců by napadená právní 

úprava v tomto testu neobstála a bylo by nutné přezkoumat právní úpravu dokonce 

přísněji v rámci testu proporcionality.  

  

  

 
190 Bod 91. 
191 A uvádí pro příklad nález sp. zn. Pl. ÚS 83/06 ze dne 12. 3. 2008 (N 55/48 SbNU 629; 116/2008 Sb.). 
192 Čl. 31 Listiny. 
193 Bod 103. 
194 Odlišné stanovisko soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Jana Musila, Pavla Rychetského, 

Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové a Davida Uhlíře. 
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Druhým rozhodnutím z vybrané judikatury, které spadá pod oblast sociálního 

zabezpečení, je nález sp. zn. Pl. ÚS 43/13195, ve kterém byla posuzována tzv. „lázeňská 

vyhláška“. Tento nález je ve výčtu uveden z důvodu kritiky v odlišném stanovisku. 

• Vymezení 

 V tomto nálezu se Ústavní soud zabýval návrhem skupiny senátorů na zrušení 

vyhlášky č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně 

rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, eventuálně na zrušení § 2 odst. 2 uvedené 

vyhlášky. Navrhovatelé měli mj. za to, že úprava dané problematiky je vyhrazena zákonu, 

a ne podzákonnému právnímu předpisu na základě čl. 31 Listiny (právo na bezplatnou 

zdravotní péči). Ústavní soud návrhu vyhověl a vyhlášku zrušil. 

• Přezkum právní úpravy z hlediska ústavnosti  

Ústavní soud zkoumal soulad s ust. čl. 79 odst. 3 Ústavy196. Zmocnění pro vydání 

této vyhlášky je obsaženo v § 33 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění, 

podmínka zákonného zmocnění tedy splněna byla. Ústavní soud se dále zabýval, zda byla 

naplněna i výhrada zákona stanovená v čl. 31 Listiny197 ve spojení s čl. 41 odst. 1 a čl. 4 

odst. 2 Listiny, které podmiňují uplatňování, resp. omezení sociálních práv zákonnou 

úpravou. Zároveň uvedl, že lze vymezení sociálního práva upravit podzákonným právním 

předpisem, vyhláška ale nemůže toto vymezení zúžit nebo rozšířit.198 

K této problematice Ústavní soud uvádí následující: „Účelem takto 

formulovaného výlučného zmocnění zákonodárce je znemožnit výkonné moci ‚realizaci 

vlastních představ o tom, jak a jak mnoho lze omezit základní práva. Tím, že toto 

oprávnění bylo uděleno demokraticky legitimovanému parlamentu, má být zajištěno, že k 

omezení základních práv dojde až po demokratickém parlamentním diskursu, a navíc 

získává omezení základního práva i následnou demokratickou zpětnou vazbu‘.“199  

Dle Ústavního soudu vyhláška jde nad rámec zákona a upravuje dobu, po kterou 

je poskytována předmětná péče. Takové rozhodnutí vyžaduje zohlednění medicínských a 

ekonomických hledisek a má povahu politického rozhodování, v jehož rámci je 

 
195 Nález sp. zn. Pl. ÚS 43/13, 77/2014 Sb., ze dne 25. 3. 2014.  
196 Čl. 79 odst. 3 Ústavy říká: „Ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na 

základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny.“ 
197 Na základě čl. 31 Listiny mají občané na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči 

a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. 
198 Bod 27. 
199 Bod 26. S odkazem na Wagnerová, E., Šimíček, V., Langášek, T., Pospíšil, I. a kol. Listina základních 

práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012, s. 128. 
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posuzována účelnost různých variant řešení.200 V rámci dané vyhlášky také hrají roli 

rozdílné faktory – jde např. o rozvoj cestovního ruchu, zaměstnanost nebo tradici 

lázeňství a ty jsou Ústavní soudem považovány za politické otázky. 

Ústavní soud také v závěru přistoupil k aplikaci testu racionality, v jehož rámci 

dospěl k názoru, že právní předpis v tomto testu obstojí. 

• Závěr 

V daném případě se jedná nejen o vztah zákonodárné a soudní moci, ale také o 

vztah mezi výkonnou a soudní mocí a dle J. Musila je nález souladný s dosavadní 

judikaturou Ústavního soudu v oblasti bezplatné zdravotní péče z hlediska uplatnění 

výhrady zákona201. 

Z hlediska rozhodnutí Ústavního soudu dále stojí za povšimnutí výtky, které 

v rámci svého odlišného stanoviska uplatnil soudce S. Balík. Dle jeho názoru měl soud 

dbát na mimosoudní vyřízení věci, tak jak učinil v jím zmiňovaném a citovaném nálezu 

z 12. 11. 2013 sp. zn. Pl. ÚS 9/13, a poskytnout tak zákonodárci a vládě prostor k řešení.  

Ve svém stanovisku tak odkazuje nejen na zdrženlivost ve formě načasování 

rozhodnutí, ale také na možnost ústavně-konformního výkladu ustanovení: „Ústavní soud 

připomíná princip priority ústavně konformní interpretace před derogací, ke kterému se 

přihlásil v řadě svých rozhodnutí [jejich demonstrativní výčet Ústavní soud v náleze 

přímo uvádí]. Z mnoha myslitelných výkladů zákona je tedy třeba v každém případě použít 

pouze takový výklad, který respektuje ústavní principy (je-li takový výklad možný), a ke 

zrušení ustanovení zákona pro neústavnost přistoupit teprve tehdy, nelze-li dotčené 

ustanovení použít, aniž by byla ústavnost porušena (princip minimalizace zásahu do 

pravomoci jiných orgánů veřejné moci). Ústavní soud je na základě shora uvedeného 

přesvědčen, že prostor pro ústavně konformní interpretaci napadeného zmocňovacího 

ustanovení je v tomto zkoumaném případě dán“202 a zároveň se domnívá, že v oblasti 

zdravotnictví se Ústavní soud přesunul od principu minimalizace zásahů k maximalizaci 

zásahů. 

Z tohoto hlediska by bylo naopak možné (oproti odůvodnění nálezu, které se hlásí 

k doktríně politické otázky) vnímat takové rozhodnutí i jako „aktivistické“.  

 
200 Bod 32. 
201 Viz odlišné stanovisko k tomuto nálezu, ve kterém mj. uvádí následující: „Není pochyb o tom, že v rámci 

hospodaření s finančními prostředky je to právě zákonodárce (a ještě předtím volič), kdo rozhodne o tom, 

jaké prostředky zde v této oblasti vynaložit, zatímco prováděcí předpis se již může jen pohybovat v mezích 

zákonodárcem (tedy politicky) určených.“ 
202 Odlišné stanovisko soudce S. Balíka. 
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Třetím vybraným rozhodnutím, které se dotýká otázky sociálního zabezpečení, je 

nález sp. zn. Pl. ÚS 8/07203, zabývající se redukční hranicí pro výpočet procentní 

výměry důchodu. 

• Vymezení 

 Na návrh Krajského soudu v Ostravě se Ústavní soud zabýval posouzením 

ústavnosti § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění204. Navrhovatel ho totiž 

považoval za rozporné s čl. 1 odst. 1 Ústavy, jakož i s čl. 1 Listiny (zásada rovnosti), 

neboť zjevně nepřiměřeným způsobem diskriminuje značnou část pojištěných. 

 Tímto ustanovením totiž dle navrhovatele dochází k diskriminaci pojištěnců s 

vyššími příjmy. Ta se má projevovat zejména v druhé redukční hranici, která má 

způsobovat, že fakticky je s vyšší sumou zaplaceného pojistného vyplácen relativně nižší 

vyplácený důchod. 

 Ústavní soud v daném případě přezkoumával, zda „poměr mezi výší příjmu 

pojistného na důchodové pojištění a výší důchodu za stávající právní úpravy naplňuje 

ústavní požadavek ‚přiměřenosti‘ hmotného zabezpečení ve stáří […] a nezakládá 

namítanou nerovnost účastníků důchodového pojištění.“205 

• Přezkum právní úpravy z hlediska ústavnosti 

S odkazem na nález sp. zn. Pl. ÚS 12/94 Ústavní soud uvedl východiska pro 

posuzování právní úpravy sociálního zabezpečení. Z hlediska zastoupení buď spíše 

principu solidarity nebo principu ekvivalence je úprava vyhrazena primárně zákonodárci 

a ten má v oblasti „ekonomického zákonodárství“ značný prostor pro uvážení a z toho 

důvod naopak je dán Ústavnímu soud užší prostor pro přezkum. Za taková rozhodnutí 

nese zákonodárce odpovědnost politickou. To ovšem platí při vyloučení zákazu libovůle 

zákonodárce (princip rovnosti) a při dodržení nezbytnosti zákonné úpravy sociálních 

práv.  

 Obecným východiskem takové právní úpravy je vztah jednotlivce a celku 

z hlediska „napětí“ hodnot spravedlnosti a svobody, a také akceptovatelnost 

 
203 Nález sp. zn. Pl. ÚS 8/07, 135/2010 Sb., ze dne 23. 3. 2010. 
204 Konkrétně části „do 21 800 Kč" a „z částky osobního vyměřovacího základu nad 21 800 Kč se počítá 10 

%". Znění celého ustanovení v původním znění: „Výpočtovým základem je osobní vyměřovací základ (§ 

16), pokud nepřevyšuje částku 5 000 Kč. Převyšuje-li osobní vyměřovací základ částku 5 000 Kč, stanoví 

se výpočtový základ tak, že částka 5 000 Kč se počítá v plné výši, z částky osobního vyměřovacího základu 

nad 5 000 Kč do 10 000 Kč se počítá 30 % a z částky osobního vyměřovacího základu nad 10 000 Kč se 

počítá 10 %." 
205 Bod 34. 
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individuálních omezení ve prospěch veřejných statků (zde akceptovatelnost „nerovnosti 

mezi subjekty s ohledem na nerovnost jejich příjmů, pojistného na důchodové pojištění a 

výše důchodů“)206. 

 Zákaz libovůle se projevuje zejména v tom, že zákonodárce musí v případě 

zákonné úpravy sociálních práv sledovat legitimní cíl založený na objektivních a 

rozumných důvodech a vztah mezi tímto cílem a prostředky k jeho dosažení musí být 

přiměřený.  

• Závěr 

Ústavní soud v daném případě shledal, že napadené ustanovení zakotvující dvě 

redukční hranice pro výpočet důchodu „vytváří výrazné disproporce mezi výší příspěvku 

do pojistného systému, výší příjmů a výší přiznané důchodové dávky u části pojištěnců, 

čímž porušuje ustanovení čl. 1 a čl. 3 odst. 1 Listiny“207. Taková konstrukce měla být 

netransparentní a pro příjemce důchodů nesrozumitelná, proto dané ustanovení Ústavní 

soud zrušil. 

 S tímto rozhodnutím v odlišném stanovisku vyjádřil nesouhlas J. Musil. Dle jeho 

názoru Ústavní soud porušil v daném případě princip soudního sebeomezení, tak jak byl 

vymezen v úvodní kapitole.  

 V daném případě neměly být splněny důvody, pro které by Ústavní soud mohl 

rozhodnutí zrušit – rozpor s principem rovnosti a lidské důstojnosti208 a dle jeho názoru 

je závěr nálezu nepřesvědčivý. Tím, že Ústavní soud přistoupil k posouzení návrhu, 

„vkročil na teritorium sociální politiky, o níž rozhodovat přísluší toliko zákonodárci“209. 

Zákonodárce má takové otázky rozhodovat, jelikož je nutné zvážit množství faktorů, 

které vyžadují odborné znalosti z demografie, statistiky, pojistné matematiky apod. a těmi 

Ústavní soud nedisponuje. 

 J. Musil zdůrazňuje, že „v tak nesmírně citlivých otázkách, dotýkajících se 

rozpočtové politiky státu a problematiky sociální stratifikace, musí být postupováno 

mimořádně odpovědně, jinak hrozí riziko zostření sociálních konfliktů“210, a proto by měl 

Ústavní soud respektovat princip soudního sebeomezení. 

 V rozhodnutí zároveň Ústavní soud neaplikoval test racionality. 

 
206 Bod 82. 
207 Bod 94. 
208 Bod 4. až. 6. odlišného stanoviska soudce J. Musila. 
209 Bod 8. odlišného stanoviska soudce J. Musila. 
210 Bod 10. odlišného stanoviska soudce J. Musila. 
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 Dalším vybraným rozhodnutím z oblasti sociálních práv je nález sp. zn. Pl. ÚS 

31/17211, ve kterém Ústavní soud posuzoval ústavnost právní úpravy přídavku na dítě 

ve zvýšené výměře. 

• Vymezení 

Skupina senátorů podala návrh na zrušení ustanovení § 18 zákona č. 117/1995 

Sb., o státní sociální podpoře, které upravuje výší přídavku na dítě v základní a zvýšené 

výměře. V ustanovení spatřovali rozpor s čl. 1 Listiny (zásada rovnosti) a s čl. 3 odst. 1 

Listiny (zákaz diskriminace). 

Tento rozpor byl spatřován v tom, že napadená ustanovení mají být „faktickou 

sankcí za skutečnost, jež je nepřičitatelná tomu, komu je důsledek přičítán, čímž je 

porušen princip předvídatelnosti práva, jakož i popřeny principy právní oblasti, jejíž jsou 

součástí. Současně tím dle mínění navrhovatelky neplní účel, který mají plnit, a nesplňují 

požadavek na racionalitu normy.“212 

• Přezkum právní úpravy z hlediska ústavnosti 

Ústavní soud uvedl základní východiska přezkumu právní úpravy sociálních práv. 

Zaprvé je jím užší prostor pro přezkum (ve smyslu doktríny politické otázky), než je 

tomu u práv podle hlavy druhé, třetí a páté Listiny. Dále se jedná o zákaz (vyloučení) 

libovůle a zatřetí nezbytnost zákonné úpravy.213 

Z hlediska metodologického Ústavní soud uvedl, že se v jeho judikatuře ustálil 

přezkum hospodářských, sociálních a kulturních práv testem rozumnosti (racionality). 

• Závěr 

V rámci jednotlivých kroků testu racionality214, tak jak byly vymezeny v úvodu 

této kapitoly, dospěl Ústavní soud k názoru, že právní úprava přídavku na dítě je 

racionální, tedy není v rozporu s ústavním pořádkem, a z toho důvodu návrh zamítl. 

  

 
211 Nález sp. zn. Pl. ÚS 31/17, 30/2020 Sb. ze dne 17. 12. 2019. 
212 Bod 2.  
213 Bod 25. 
214 Bod 28. až 35. 



60 

 

Vzhledem k argumentační lince je zde uvedeno i rozhodnutí, které sice nespadá 

do problematiky sociálního zabezpečení, nicméně se alespoň dotýká sociálního postavení 

jednotlivce. Jedná se o nález sp. zn. Pl. ÚS 7/15215, ve kterém bylo posuzováno 

registrované partnerství jako překážka individuálního osvojení dítěte. 

• Vymezení 

 Městský soud v Praze podal návrh Ústavnímu soudu ve věci návrhu Městského 

soudu v Praze na zrušení § 13 odst. 2216 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném 

partnerství.  

 V rámci správního řízení bylo žalobci znemožněno zapsání do evidence žadatelů 

vhodných stát se osvojiteli na základě § 800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Navrhovatel uvedl, že správní orgán rozhodl v souladu s právními předpisy, nicméně tak 

učinil na základě § 13 odst. 2 zákona o registrovaném partnerství, ze kterého plyne zákaz 

osvojení osobami v registrovaném partnerství. Dle navrhovatele je tato situace v rozporu 

se čl. 1 Listiny a čl. 14 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (zákaz 

diskriminace), protože registrované partnerství má za takové situace znemožňovat 

osvojení samo o sobě, bez posuzování podmínek, „[…] zda takový žadatel je schopen 

vytvořit odpovídající zázemí pro řádnou výchovu dítěte. Tyto skutečnosti představují 

rozdíly, které jsou neodůvodněné, a ani neexistují rozumné důvody pro uplatněný rozdílný 

přístup.“217 

• Přezkum právní úpravy z hlediska ústavnosti 

 Dle Ústavního soudu nevylučuje úprava v občanském zákoníku možnost osvojení 

osobou žijící v registrovaném partnerství, nicméně by se tak nemělo dít pravidelně. Tento 

zákaz je obsažen až v § 13 odst. 2 zákona o registrovaném partnerství. 

 Východiskem v této problematice je také neexistence základního práva na 

osvojení dítěte. Ústavní soud proto akcentuje volnost zákonodárce v této oblasti, označuje 

rozhodnutí o způsobu a úpravě jako politické a zároveň se „nehodlá pokoušet o formulaci 

obecně platné a výstižné definice pojmu ‚rodina‘. To je totiž primárně úkolem jiných 

 
215 Nález sp. zn. Pl. ÚS 7/15, 234/2016 Sb., ze dne 14. 6. 2016. 
216 Trvající partnerství brání tomu, aby se některý z partnerů stal osvojitelem dítěte. 
217 Bod 3. 
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společenských disciplín.“218 Vyhrazuje se tak povinnost zasáhnout pouze pro případ, 

kterým by bylo porušeno základní právo některé skupiny osob. 

 Situace, která v rámci zákonné úpravy vznikla, způsobuje, že dle občanského 

zákoníku je ve výjimečných případech možné, aby dítě osvojila i jiná osoba než manžel, 

zákon o registrovaném partnerství tuto možnost zakazuje. Může tak vzniknout situace, 

kdy osoba žijící s partnerem stejného pohlaví požádá o zařazení do evidence a může jí 

být vyhověno, zatímco osoba, jejíž soužití je formálně uznáno ve formě registrovaného 

partnerství takového výsledku nemůže dosáhnout. Zde Ústavní soud poukázal i na 

nelogičnost úpravy, která s péči registrovaného partnera v § 13 odst. 3 přímo počítá. 

 Ústavní soud zhodnotil takovou situaci jako rozpornou s čl. 1 věta první a čl. 10 

odst. 1 Listiny (princip lidské důstojnosti). Tento rozpor byl spatřen v odepření určitého 

práva vzhledem k uzavření registrovaného partnerství, čímž z těchto osob činí „de facto 

jakési osoby "druhého řádu" a dává jim bezdůvodně určité stigma, které evokuje 

představu o jejich méněcennosti, zásadní odlišnosti od ostatních (zřejmě "normálních") 

a zřejmě i o neschopnosti se - oproti osobám jiným - náležitě postarat o děti.“219 Taková 

stigmatizace je rozporná dle Ústavního soudu také s právem na soukromý život (čl. 10 

odst. 1 a 2 Listiny), a proto předmětné ustanovení zákona o registrovaném partnerství 

zrušil.  

• Závěr 

 Předmětem rozhodování Ústavního soudu byla otázka osvojení osobami 

v registrovaném partnerství. Ústavní soud označil rozhodnutí tykající se takové 

skupiny osob za politické a ve smyslu doktríny politické otázky je v rukou zákonodárce. 

Protože nicméně ustanovením zákona o registrovaném partnerství bylo dle Ústavního 

soudu porušeno základní právo určité skupiny osob, napadenou právní úpravu zrušil. 

 Soudce V. Sládeček s tímto rozhodnutím nesouhlasil a v rámci svého odlišného 

stanoviska uvedl, že měl být Ústavní soud více zdrženlivý. Navíc měl dle jeho názoru ve 

smyslu odlišného stanoviska S. Balíka k tzv. lázeňské vyhlášce zaujmout „vyčkávací 

postoj“ vzhledem k zákonodárcem projednávaném návrhu zákona, který se dotýká i 

napadeného ustanovení. 

 
218 Bod 35. 
219 Bod 46. 
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 Domnívá se, že přísluší demokraticky zvolenému zákonodárci, jak takovou 

problematiku upraví, a takto glosuje rozhodnutí Ústavního soudu: „Patnáct (v daném 

případě 13) soudců Ústavního soudu by si podle mého mínění nemělo osobovat postavení 

jakéhosi sboru nebo rady (nezávislých) moudrých či spravedlivých, neřku-li mudrců, ani 

- jak je Ústavnímu soudu někdy vyčítáno - hrát roli třetí komory parlamentu.“220 

 Ve smyslu odlišného stanoviska J. Musila k nálezu zdanění tzv. vysokopříjmových 

důchodců také namítl rozpor v argumentaci Ústavního soudu, který tak např. uvádí pro 

komparaci rozhodnutí mezinárodních soudů a také „další relevantní judikaturu“, která 

byla dle V. Sládečka vybrána účelově a obsahuje rozhodnutí pouze rakouského Ústavního 

dvora. Problém spatřuje také v samotné ústavněprávní argumentaci, která neměla být 

dostatečně obsahově sourodá, když zpočátku spíš směřuje k zamítnutí návrhu, načež 

dochází ke „zlomu“ a Ústavní soud již měl obhajovat zrušovací výrok.221 

  

 
220 Bod 2 odlišného stanoviska soudce V. Sládečka. 
221 Viz body 9. až 13. odlišného stanoviska soudce V. Sládečka. 
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Závěr 

V úvodu práce byly vymezeny výchozí otázky, jejichž zodpovězení je cílem této 

práce. K tomu je určena tato část. Jde o následující otázky:  

- Jak ve své judikatuře Ústavní soud pojímá princip tzv. soudního sebeomezení? 

- Jak pojímá doktrínu tzv. politické otázky a vychází při jejím uplatňování 

z jednotné koncepce? 

- Jaké jsou důvody, pro které Ústavní soud v rámci doktríny politické otázky 

zaujme zdrženlivý postoj a nepřistoupí k věcnému rozhodnutí a jaké jsou naopak 

důvody, pro které se Ústavní soud doktríny politické otázky nedrží? 

V průběhu práce byly vymezeny některé projevy principu soudního sebeomezení a 

jejich pojetí Ústavním soudem. V kapitole 2.1 tak bylo pojednáno o principu přednosti 

ústavně-konformního výkladu právní normy před její derogací, v kapitole 2.2 o doktríně 

politické otázky, které lze považovat za nejvýraznější projevy principu soudního 

sebeomezení v judikatuře Ústavního soudu. V kapitole 3.1 byly dále uvedeny některé 

projevy principu soudního sebeomezení v zákoně o Ústavním soudu, jako např. institut 

odkladu vykonatelnosti nálezů Ústavního soudu. Tyto nejvýraznější projevy byly zároveň 

předmětem analyzované vybrané judikatury Ústavního soudu v kapitolách 4.1-4.3. 

Poznatky vzešlé z těchto kapitol budou dále zobecněny v této kapitole v následujících 

odstavcích s cílem zodpovědět výše položené otázky.  

Jak již bylo uvedeno, z hlediska projevů principu soudního sebeomezení, které jsou 

předmětem rozebíraných rozhodnutí, lze při zobecnění vytvořit určité typové skupiny. 

V prvé řadě se jedná o princip přednosti ústavně-konformního výkladu právní normy 

před její derogací. Ten se stabilně objevuje v judikatuře Ústavního soudu, přičemž tento 

závěr vychází z nálezů sp. zn. Pl. ÚS 49/10, 13/15 a 39/13, které byly shrnuty v kapitole 

4.1. Ústavní soud v těchto nálezech nepřistoupil ke zrušení napadené právní úpravy na 

základě přednosti ústavně-konformního výkladu právní normy před její derogací. 

Zároveň v nálezech sp. zn. Pl. ÚS 49/10 a 39/13 odkazuje na princip soudního 

sebeomezení jako na východisko pro přednost ústavně-konformního výkladu před 

derogací.  

V obou zmíněných nálezech tak činí s odkazem na nález sp. zn. Pl. ÚS 40/02, ve 

kterém uvádí, že „[…] odlišný výklad čl. 89 odst. 2 Ústavy by u nálezů zamítajících 

návrhy na zrušení právních předpisů z důvodů priority ústavně konformní interpretace 
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činil rozhodnutí Ústavního soudu právně bezobsažnými, případně i matoucími, a nutil by 

zároveň Ústavní soud k postupu, jenž se jeví ve svých důsledcích absurdní a neudržitelný: 

nespoléhat na možnost ústavně konformní interpretace, opustit princip judicial self 

restraint a v případě sebemenší možnosti ústavně rozporné interpretace napadeného 

předpisu jej zrušit."  

Z rozboru vybraných rozhodnutí vyplývá určitá linka v podobě odkazu na nález 

staršího data a zároveň vůle postupovat zdrženlivě ke zrušení právní úpravy (výslovně je 

zdůrazněna vazba na princip judicial self-restrant). Dlouhodobou konzistenci a případnou 

jednotnou koncepci uplatňování tohoto přístupu nicméně hodnotit nelze vzhledem 

k omezenému vzorku vybrané judikatury.  

V případě druhého výrazného projevu principu soudního sebeomezení v judikatuře 

Ústavního soudu, doktríny politické otázky, lze z věcného hlediska vyčlenit dvě oblasti 

- oblast daňového zákonodárství (sp. zn. Pl. ÚS 50/06, sp. zn. Pl. ÚS 29/08, sp. zn. II. ÚS 

819/18, sp. zn. Pl. ÚS 18/15) a oblast sociálních práv (sp. zn. Pl. ÚS 2/15, sp. zn. Pl. ÚS 

43/13, sp. zn. Pl. ÚS 8/07, sp. zn. Pl. ÚS 31/17). Protože výběr nebyl cílen na předmět 

jednotlivých rozhodnutí, ale více na obecný výskyt doktríny politické otázky a na časovou 

aktuálnost rozhodnutí, lze usuzovat, že tyto dvě skupiny tvoří největší rozsah doktríny 

politické otázky v rozhodovací praxi Ústavního soudu. Tato skutečnost odpovídá i okruhu 

záležitostí, které jsou vnímány za „politické otázky“ teorií - jde zejména o otázky 

ekonomické, vědecké, náboženské, medicínské, zahraničně-politické, hospodářské nebo 

vojenské.222 

Ústavní soud má jednotnou koncepci doktríny politické otázky. 

Na úvod je nezbytné poznamenat, že tento závěr byl učiněn i s ohledem na deficit 

v podobě úzkého vzorku vybraných rozhodnutí. To nicméně dle mého názoru nebrání 

vnímat vyskytující se koncepci napříč vybranými rozhodnutími za jednotnou, bez ohledu 

na konečná meritorní rozhodnutí. Pod pojmem „jednotná koncepce“ tedy rozumím pojetí 

doktríny politické otázky Ústavním soudem jako východiska, kterým je při své 

 
222 Viz kapitola 2.2. Jako okrajové téma se může jevit problematika životního prostředí, resp. ochrany vody, 

a to vzhledem k úvahám o zakotvení její ochrany na ústavní úrovni. Otázky životního prostředí vyžadují 

kvalifikaci a odbornost do takové míry, kterou Ústavní soudce jako právník nemůže disponovat. Mohlo by 

tedy dojít k zařazení problematiky životního prostředí do podobné kategorie jako je např. sociální 

zabezpečení a daňové právo, ve kterých má Ústavní soud tendenci uplatňovat doktrínu politické otázky a 

princip soudního sebeomezení. 
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rozhodovací činnosti vázán. Nicméně jednotné pojetí nutně neznamená i konzistenci 

v rozhodovací činnosti a závěr o jednotnosti proto nevychází z meritorních rozhodnutí, 

ve kterých lze naopak vnímat jistou rozkolísanost.223 

V nálezu sp. zn. Pl. ÚS 50/06 (rozpočtové určení daní) uvedl Ústavní soud 

k vymezení doktríny politické otázky předpoklad, že soudci Ústavního soudu nedisponují 

v oblasti napadeného ustanovení potřebnými znalostmi, a proto posouzení účelnosti, 

spravedlnosti a rozumnosti právní úpravy ponechává na zákonodárci, s tím, že případné 

změny je zapotřebí řešit v rámci soutěže politických sil.  

S tímto názorem se Ústavní soud ztotožňuje také v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 29/08 (daň 

z převodu nemovité věci) a s odkazem na význam daňové politiky pro soupeření 

politických sil při jejich tvorbě, ale i jako rozhodné kritérium pro voliče při volbách, 

považuje vhodnost a účelnost daní za prerogativ Parlamentu. 

Výše uvedené vymezení potvrdil Ústavní soud jako své východisko i v nálezu sp. zn. 

Pl. ÚS 18/15 (zdanění tzv. vysokopříjmových důchodců), ve kterém označuje Parlament 

za „kolbiště“, kde má dojít k nalezení vhodného řešení a zároveň přímo odkazuje na 

definici v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 29/08. Stejně tak učinil Ústavní soud v nálezu sp. zn. II. 

ÚS 819/18 (zadržování částky nadměrného odpočtu daně), v němž akcentoval široký 

prostor uvážení zákonodárce při stanovení daňové povinnosti a zhodnocení potřebnosti 

daně v určité výši, protože jde o otázky politického charakteru. 

V rozhodnutí sp. zn. Pl. ÚS 8/07, které míří oproti výše zmíněných nálezům již spíš 

do oblasti sociálního zákonodárství, lze najít také shodné vymezení. Dle Ústavního soudu 

má zákonodárce značný prostor pro uvážení v rámci tzv. „ekonomického zákonodárství“, 

a to i z hlediska poměru zastoupení principu solidarity k principu ekvivalence. Za tato 

rozhodnutí zákonodárce nese politickou odpovědnost, a proto mají být vyhrazena právě 

jemu. 

Stejné vymezení lze, bez ohledu na meritorní rozhodnutí, spatřovat i v nálezu sp. zn. 

Pl. ÚS 43/13 (tzv. lázeňská vyhláška). Ústavní soud uvedl, že v případech nutnosti 

zohlednění ekonomických a medicínských hledisek, faktorů jako je rozvoj cestovního 

ruchu a zaměstnanost, jde o záležitost politického rozhodování, která je v rukou 

zákonodárce, který má posoudit vhodnost a účelnost řešení. Toto vymezení se pak 

 
223 Např. zda je či není uplatněn test racionality (viz následující odstavce této kapitoly). 
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vyskytuje i v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 2/15 (veřejné zdravotní pojištění). Dle vlastních slov 

Ústavnímu soudu nepřísluší vstupovat do politické diskuze, která se v daném případě 

týkala vhodnosti úpravy osobního rozsahu veřejného zdravotního pojištění. 

Z výše uvedených vymezení vyplývá, že lze v rozhodovací praxi Ústavní soudu 

(týkající se oblastí sociálních práv a daňového zákonodárství) najít jednotnou koncepci 

pojetí doktríny politické otázky. 

Odkaz na princip soudního sebeomezení se v daných rozhodnutích často objevuje ve 

spojení s doktrínou politické otázky. Děje se tak např. v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 2/15, 

Ústavní soud tak s odkazem na princip soudního sebeomezení připomněl, že nezasahuje 

v oblastech vyhrazených politickému rozhodování. Dalším případem je nález sp. zn. II. 

ÚS 819/18, kde Ústavní soud konstatuje nižší intenzitu přezkumu oblasti daňových 

zákonů na základě principu zdrženlivosti. V nálezu sp. zn. Pl. ÚS 18/15 konstatuje 

Ústavní soud zachování nezbytné míry soudního sebeomezení v rámci teorie dělby moci, 

zde opět v případě přezkumu daňových zákonů. Z takových výroků je možné usuzovat, 

že i Ústavní soud vnímá doktrínu politické otázky jako projev soudní zdrženlivosti, tak 

jak byla nastíněna např. v kapitole 2.2. 

Zároveň je dle mého názoru možné vnímat pojetí doktríny politické otázky 

v judikatuře Ústavního soudu jako souladné s teoretickým vymezením doktríny politické 

otázky a také principu soudního sebeomezení v úvodních kapitolách práce. 

 Doktrína politické otázky byla v kapitole 2.2. vymezena tak, že politickými 

otázkami jsou takové, „u nichž nelze podle právních kritérií dospět k jasnému závěru. 

Otázky, jež lze zodpovědět pouze s použitím politických kritérií, musí být rozhodnuty 

politickou reprezentací představovanou orgány moci zákonodárné nebo výkonné.“224 

 Princip soudního sebeomezení byl v kapitole 2 vymezen jako zdrženlivost vůči 

zásahům do pravomocí zákonodárné a výkonné moci, tedy „rezignace na to, aby [Ústavní 

soud] ‚provozoval politiku‘, tj. aby zasahoval do ústavou vytvořeného a ohraničeného 

prostoru svobodné politické tvorby.“225 

 
224 Tomoszek, M. Aplikace doktríny politických otázek Ústavním soudem ČR. In: Hamuĺák, O. (ed.). 

Fenomén judikatury v právu. Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2009. Praha: 2010. 

S. 109. [online], [cit. 3. 5. 2019]. Dostupné z: 

http://www.ceeol.com/aspx/authordetails.aspx?authorId=bd0afbf0-a5e3-4a61-ba61- 

5c808b383cf0. 
225 Usnesení sp. zn. Pl. ÚS 24/09, U 18/54 SbNU 621, ze dne 15. 9. 2009 
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 V případech, v nichž je zapotřebí posouzení faktorů spadajících do různých oblastí 

vyžadujících velmi odborné znalosti, je Ústavním soudem zásadně akcentována nižší 

míra intenzity ústavního přezkumu a široký prostor pro uvážení zákonodárce v rámci 

soutěže politických sil. Z toho důvodu lze považovat tato pojetí za souladná. 

Ústavní soud má konkrétní důvody, pro které derogativně zasáhne do pravomoci 

zákonodárné moci, a naopak, pro které zaujme zdrženlivý postoj ke zrušení 

napadené právní úpravy. 

 V rámci jak daňového zákonodárství, tak úpravy sociálních práv Ústavní soud 

uvádí, že není příslušný k posouzení vhodnosti a účelnosti právní úpravy (sp. zn. Pl. ÚS 

50/06, 2/15, 29/08, II. ÚS 819/18, sp. zn. Pl. ÚS 43/13, 18/15, 7/15, 8/07). Tak například 

právní úpravu sociálních práv Ústavní soud neposuzuje z hlediska míry zastoupení spíš 

principu solidarity nebo spíš principu ekvivalence (sp. zn. Pl. ÚS 8/07), daňové zatížení 

neposuzuje z hlediska základních funkcí daní – alokační, redistribuční, stabilizační (sp. 

zn. Pl. ÚS 29/08). Tato kritéria jsou jednotící linkou pojetí Ústavního soudu v judikatuře 

týkající se principu soudního sebeomezení a doktríny politické otázky a objevují se ve 

všech v této práci uvedených rozhodnutích (ať už jsou přímo či nepřímo vyjádřené). 

 Při posouzení ústavnosti v oblasti daňových zákonů Ústavní soud proklamuje 

zdrženlivost, pakliže neexistují důvody, pro které tento přístup opouští. Vyhrazuje si tak 

zasáhnout v následujících případech: rozpor s principem rovnosti, rozpor s ochranou 

vlastnictví a při tzv. rdousícím efektu právní úpravy (sp. zn. Pl. ÚS 29/08). Zásah do 

vlastnického práva byl konstatován např. v rozhodnutí sp. zn. II. ÚS 819/18, rozpor 

s principem rovnosti byl shledán v rozhodnutí sp. zn. Pl. ÚS 18/15.  

 Tzv. rdousící efekt právní úpravy znamená to, že úprava je extrémně 

disproporcionální226, tedy daň je „rdousící“, pokud je nepřiměřeně vysoká227. 

Nepřiměřeně vysokou je dle Ústavního soudu taková daň, která zasahuje do vlastnického 

práva způsobem, „že by došlo ke zmaření samé podstaty majetku, tj. ke zničení majetkové 

základny poplatníka“.228  

 
226 Bod 49. nálezu sp. zn. Pl. ÚS 29/08. 
227 Tamtéž, bod 8. 
228 Tamtéž, bod 53. S odkazem na nález sp. zn. Pl. ÚS 3/02. 
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 Princip rovnosti v daňovém zákonodárství vyžaduje, aby daňový zákon zatěžoval 

daňové poplatníky rovnoměrně229. Rovnoměrně daňové zatížení dle Ústavního soudu 

znamená, „že je třeba daňové poplatníky se stejnou (obdobnou) finanční výkonností 

rovněž stejně (obdobně) zdanit“230. 

 I v případě oblasti sociálních práv uvádí Ústavní soud rozpor s principem 

rovnosti (v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 8/07 označen také jako zákaz libovůle) jako důvod, pro 

který by přistoupil ke zrušení napadené právní úpravy (sp. zn. Pl. ÚS 2/15). Dalším 

kritériem je dodržení nezbytnosti zákonné úpravy sociálních práv. Úprava musí 

sledovat legitimní cíl založený na objektivních a rozumných důvodech a vztah mezi tímto 

cílem a prostředky k jeho dosažení musí být přiměřený (sp. zn. Pl. ÚS 8/07). Ucelené 

shrnutí metodiky přezkumu sociálních práv lze nalézt v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 31/17, ve 

kterém Ústavní soud uvedl tři základní východiska. Jedná se o užší prostor pro přezkum 

právních předpisů, dále o zákaz (vyloučení) libovůle a zatřetí nezbytnost zákonné 

úpravy.231 Tato východiska se shodují s východisky uvedenými výše na základě ostatních 

vybraných rozhodnutí z oblasti sociálních práv.  

Užší rozsah přezkumu je představován mj. základním nástrojem přezkumu 

sociálních práv, tzv. testem racionality, který byl vymezen v kapitole 4.3. Ve shora 

zmíněném nálezu sp. zn. Pl. ÚS 31/17 Ústavní soud uvedl, že se jedná o prvotní 

metodologický nástroj232. Z vybraných rozhodnutí tak nicméně nevyplynulo, jak může 

napovědět následující tabulka. 

 Jak již bylo avizováno na počátku kapitoly, není možné vytvořit závěr o 

konzistenci judikatury na základě čtyř vybraných rozhodnutí. Lze ale dle mého názoru 

sledovat, že je-li v „nejmladším“ nálezu (sp. zn. Pl. ÚS 31/17) označen test racionality 

 
229 Bod 125. nálezu sp. zn. Pl. ÚS 18/15. 
230 Tamtéž, bod. 126. S odkazem na rozhodnutí Spolkového ústavního soudu ze dne 29. 9. 2015, 2 BvR 

2683/11. 
231 Bod 25. nálezu. 
232 Bod 27. nálezu. 

Nález sp. zn. Pl. ÚS Test racionality 

2/15 ÚS neaplikoval, rozhodl na základě doktríny politické otázky 

43/13 ÚS aplikoval, ale bezúčelně, protože posuzoval soulad z jiných hledisek 

8/07 ÚS neaplikoval, rozhodl na základě rozporu se zákazem libovůle 

31/17 ÚS aplikoval a rozhodl na jeho základě 

Tabulka 1 – Aplikace testu racionality ve vybrané judikatuře týkající se sociálních práv 
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jako primární metodologický nástroj, předešlé vybrané nálezy staršího data tomu spíš 

neodpovídají. 

Závěr  

Výše uvedené závěry dle mého názoru umožňují vyjádřit se obecněji k postoji 

Ústavního soudu k principu soudního sebeomezení a jeho projevům. Jak plyne z kapitoly 

2 a z analyzované vybrané judikatury, nejedná se o nový princip (pro Ústavní soud). 

Ústavní soud si je vědom pojetí principu soudního sebeomezení a je si vědom jeho funkce 

v judikatuře. Tento závěr plyne i z výše popsaného pojetí přednosti ústavně-konformního 

výkladu a doktríny politické otázky233, jejíž koncepce (z hlediska principiálního 

vymezení v judikatuře Ústavního soudu) je dle mého názoru jednotná. Jednotná ve 

smyslu, že definice se nerozchází, naopak se spíš opakují v obdobných formulacích, 

případně se doplňují. Vědomost ale neznamená konzistenci, a proto lze i ve vybrané 

judikatuře shledat jistou rozkolísanost v tom smyslu, zda teorií (a případně judikaturou) 

vymezené důvody pro „nezdrženlivost“ dodrženy jsou anebo ne. Tato informace dle 

mého názoru vyplývá v prvé řadě z konečného meritorního rozhodnutí, ale také 

z odlišných stanovisek disentujících ústavních soudců, která jsem se snažil v rámci 

jednotlivých rozhodnutí uvádět (přestože nelze vyčerpat všechna odlišná stanoviska). 

Přestože v textu rozsahem odpovídajícím diplomové práci nelze obsáhnout 

komplexní judikaturu Ústavního soudu z hlediska zkoumané problematiky přednosti 

ústavně-konformního výkladu právní normy před její derogací a doktríny politické otázky 

jako projevů principu soudního sebeomezení, bylo možné na základě výběru konkrétního 

vzorku judikatury učinit výše uvedené závěry a zodpovědět položené otázky, byť 

s vědomím deficitu z hlediska rozsahu zkoumané judikatury. 

  

 
233 Z praktického hlediska tomu odpovídá i možnost vyhledání judikatury v databázi nalus.usoud.cz při 

konkrétním výběru následujícím způsobem: „Předmět řízení – základní ústavní principy – principy dělby 

moci – „political questions“. 
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Princip soudního sebeomezení v judikatuře Ústavního soudu České republiky 

Abstrakt 

Práce se zabývá úlohou principu soudního sebeomezení v judikatuře Ústavního soudu 

České republiky. Vedle teoretického vymezení je hlavní částí práce praktická část 

zaměřená na zkoumání vybrané judikatury Ústavního soudu z hlediska principu soudního 

sebeomezení.  

První kapitola obsahuje vymezení teorie dělby moci jako východiska principu 

soudního sebeomezení a jeho projevů. Část této kapitoly je poté věnována postavení 

samotné soudní moci, které je v práci věnována největší pozornost. 

Druhá kapitola poskytuje definice stěžejních pojmů. Jedná se o princip soudního 

sebeomezení, přednost ústavně-konformního výkladu právní normy před její derogací, 

doktrínu politické otázky a tzv. soudní aktivismus. Tyto pojmy jsou vymezeny jak 

z pohledu angloamerické právní kultury, tak z pohledu českého právního prostředí. 

Ve druhé kapitole jsou také uvedeny možné důsledky soudního aktivismu ústící v tzv. 

soudcovský stát, dále je popsána soudní interpretace a aplikace práva v kontextu principu 

soudního sebeomezení a je také poskytnut historický kontext soudní interpretace. 

Třetí kapitola je věnována Ústavnímu soudu a jeho postavení v ústavním systému, 

jelikož hlavní náplň práce tvoří rozbor jeho vybrané judikatury. V této kapitole je také 

popsán pohled na zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, a to optikou principu 

soudního sebeomezení, tedy například v jakých institutech či nástrojích lze v zákoně 

odkaz na tento princip spatřovat. 

Čtvrtá kapitola je již zaměřena na zkoumání vybrané judikatury Ústavního soudu. 

Výběr byl orientován na aktuálnost rozhodnutí, tak aby byla jejich relevantnost co 

nejvyšší. Z výběru byly vyselektovány tři konkrétní projevy principu soudního 

sebeomezení a tvoří tak dohromady tři podkapitoly. První oblast tvoří rozhodnutí na 

základě přednosti ústavně-konformního výkladu. Dále se jedná o rozhodnutí, která v sobě 

nesou tzv. politickou otázku – za prvé z oblasti daňové a za druhé z oblasti sociálních 

práv. V kapitole, ve které jsou analyzována rozhodnutí Ústavního soudu v oblasti 

sociálních práv, je dále vymezen tzv. test racionality. 

Na základě rozboru vybrané judikatury byly poté zodpovězeny výzkumné otázky.  

Klíčová slova: [dělba moci, princip soudního sebeomezení, doktrína politické 

otázky, Ústavní soud České republiky] 
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Judicial self-restraint in the judicature of the Constitutional Court of the Czech 

Republic 

Abstract 

The thesis deals with the role of the judicial self-restraint in the judicature of the the 

Constitutional Court of the Czech Republic. Besides the theoretical definitions is the 

pivotal part of the thesis practical section that is focused on the analysis of pre-selected 

decisions of the Constitutional Court with respect to the judicial self-restraint. 

The first chapter contains definition of the theory of separation of powers as basis for 

the judicial self-restraint and its subcategories. Part of this chapter is oriented at the 

judicial power itself, which is crucial for the thesis. 

The second chapter provides definitions of key concepts – principal of judicial self-

restraint, priority of the constitutionally conformal interpretation, political question 

doctrine and judicial activism, as it is called. These concepts are defined from the points 

of view of the angloamerican legal system as well as czech legal system. In the second 

chapter are also stated possible factors that may lead to the judicial activism and to the 

judiciary state, as it is called. The chapter afterwards describes the judicial interpretation 

and application of law in the context of the judicial self-restraint and provides relevant 

historical context. 

The third chapter deals with the Constitutional Court and its role in the constitutional 

system, because key content of the thesis is the analysis of its judicature. The chapter also 

reviews the Act no. 182/1993 that regulates the Constitutional Court from the perspective 

of the judicial self-restraint principle. For example, which institute or instrument in the 

Act may be seen as restraining. 

The fourth chapter is focused on the analysis of pre-selected case law of the 

Constitutional Court. The selection was oriented to most current decisions so that their 

relevance was as high as possible. Three specific categories of the principle of judicial 

self-restraint resulted from the selection and thus form three subchapters. First category 

forms the principle of the priority of the constitutionally conformal interpretation. Other 

two categories are categories that carry the so-called political question - firstly in the field 

of tax law and secondly in the field of social security law. In the chapter that analyzes 

decisions in the field of social security law is also defined so-called rationality test. 

Based on the analysis of the pre-selected case-law, the Constitutional Court's 

decision-making was evaluated and the research questions were answered. 
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