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Hodnocení obsahu diplomové práce: 

Vlastní text posuzované diplomové práce, čítající bezmála 80 stran, se skládá z Úvodu, čtyř 

substantivních kapitol – Teorie dělby moci a postavení soudní moci – východiska; Princip 

soudního sebeomezení; Ústavní soud České republiky a jeho postavení v ústavním systému; 

Princip soudního sebeomezení ve vybrané judikatuře Ústavního soudu – a Závěru. Diplomová 

práce je také doplněna o seznam použitých zdrojů a české a anglické resumé. 

Pan Skořepa vystavěl svou práci na jasné struktuře a jí odpovídajícímu obsahu jednotlivých 

kapitol. Stanovil si několik vzájemně souvisejících výzkumných otázek: 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? 

Diplomant nejprve uvádí hlubší východiska pro princip soudního sebeomezení v rámci teorie 

dělby moci (kapitola 1) a následně již rozebírá nejen samotný pojem soudního sebeomezení, 

ale i jeho vybrané různé formy (kapitola 2) – zejména princip přednosti ústavně-konformní 

interpretace právního předpisu před jeho derogací a doktrínu tzv. politické otázky. Při jejich 

vymezení vychází nejen z české odborné literatury a relevantní judikatury Ústavního soudu, 

ale rozebírá i širší komparativní zdroje, především z německé a americké konstitucionalistiky, 

které měly v této otázce na chápání principu sebeomezení Ústavního soudu zřejmě vliv 

největší. Jako velmi pozitivní hodnotím, že se diplomant v této oblasti podíval i na 

problematiku fenoménu tzv. soudcovského státu a na opozici soudního sebeomezení 

v podobě tzv. soudního aktivismu. V podkapitolách Soudní interpretace a aplikace práva 

v kontextu soudního sebeomezení a Historický kontext soudní interpretace pak přidává své 

diplomové práci jistou hloubku tím, že na problém soudního sebeomezení nahlíží i z pohledu 

teorií soudní interpretace jako takové a navíc kriticky na československé právní historii dokládá 

i stinné stránky tzv. hodnotového výkladu práva, a z toho pramenící obezřetnost vůči příliš 

aktivnímu soudnímu výkladu práva ve jménu (výrazně se měnících) hodnot.  

Projevy soudního sebeomezení již čistě zaměřené na český Ústavní soud pak diplomant 

rozebírá nejprve z pohledu regulace řízení před ním dle zákona o Ústavním soudu (např. 

zvýšené hlasovací většiny pro derogaci zákona pro rozpor s ústavním pořádkem či pro změnu 

právního názoru vysloveného v předchozím nálezu, atd.) (kapitola 3).  Následuje již zkoumání 

samotné judikatury Ústavního soudu, v níž diplomant dokládá uplatnění principu soudního 

sebeomezení, a to nejprve ve vztahu k principu přednosti ústavně-konformní interpretace 



před zrušením zákona a potom ve vztahu k tzv. politické otázce (ve dvou oblastech, v níž se 

uplatňuje, a sice oblasti daňové a oblasti sociálních práv) (kapitola 4). Při analýze judikatury se 

zaměřuje na to, jaké společné rysy zkoumaná rozhodnutí vykazují, jaké důvody Ústavní soud 

pro svá rozhodnutí uvádí. Diplomant pak vymezuje, v jakých situacích Ústavní soud koncept 

své zdrženlivosti (sebeomezení) vyjadřuje, shledává v zásadě jednotný přístup k východiskům 

zdrženlivosti Ústavního soudu v daňovém a sociálním zákonodárství a uvádí na konkrétních 

příkladech, kdy u Ústavního soudu převládnou důvody pro vykročení z mezí vlastního 

sebeomezení v těchto oblastech. 

Z hlediska hodnocení obsahu diplomové práce je zřejmé, že se pan Skořepa věnoval 

problematice soudního sebeomezení obecně, z perspektivy podrobnějšího institucionálního 

zakotvení Ústavního soudu dle zákona o Ústavním soudu a konečně i v rámci konkrétní 

judikatury Ústavního soudu. Domnívám se, že tímto značně komplexním záběrem doložil, 

že je schopen propojit projevy soudního sebeomezení v judikatuře Ústavního soudu se 

širším teoretickým a legislativním rozměrem, který také princip soudní zdrženlivosti formuje 

a v praxi může být i určující (viz např. rozhodovací většiny dle zákona o Ústavním soudu). 

Celá práce je na vysoké odborné úrovni. Diplomant zvládl zdroji i svým vlastním posouzením 

doložit odpovědi na výzkumné otázky, které si v úvodu práce vymezil.  

Záběr diplomanta byl tedy velmi široký a je jen otázkou času odevzdání práce (30.3.2020), že 

v ní není rozebrán aspekt tzv. aktů vládnutí, který Ústavní soud nedávno uplatnil v usneseních 

týkajících se problematiky nouzového stavu sp. zn. Pl. ÚS 8/20 a sp. zn. Pl. ÚS 11/20.         

Hodnocení formálních kritérií zpracování diplomové práce: 

Nad rámec výše uvedené a pozitivně hodnocené struktury diplomové práce je třeba doplnit, 

že práce je napsána srozumitelným, pěkným jazykem. Je vybavena poznámkovým aparátem 

zcela odpovídající kvality a citační kultury a i pole použité odborné literatury je značně široké 

a rozmanité. 

Celkový závěr: 

Diplomová práce je výsledkem dlouhodobé práce pana Skořepy a jako vedoucí práce ráda 

oceňuji, že jeho přístup k psaní i k našim společným konzultacím byl vždy na velmi vysoké 

úrovni. Obsahově i formálně diplomová práce zcela jistě odpovídá požadavkům na tento typ 

kvalifikačních prací. V rámci ústní obhajoby je možné obohatit diskusi ke zkoumané 

problematice o otázku uplatnění soudní zdrženlivosti v recentní judikatuře Ústavního 

soudu, tak jak to navrhuje oponent práce JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D. 
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