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Seznam zkratek 

Právní předpisy a mezinárodní smlouvy 

EÚLP Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, vyhlášená sdělením č. 

209/1992 Sb., ve znění pozdějších protokolů 

LPS Listina základních práv a svobod, vyhlášená sdělením č. 2/1993 Sb., ve znění 

ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 

ObčZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

OSŘ zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

SpŘ zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

SŘS zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 

Ústava ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů 

VwGO Verwaltungsgerichtsordnung ze dne 19. 3. 1991 (BGBl. I S. 686) 

Další zkratky 

BRD Spolková republika Německo (Bundesrepublik Deutschland) 

Chevron rozhodnutí Nejvyššího soudu USA Chevron U.S.A. v. Natural Resources 

Defense Council, 467 U.S. 837 (1984) 

ČR Česká republika 

DPH daň z přidané hodnoty 

EPA Agentura pro ochranu životního prostředí (Environmental Protection Agency) 

EU Evropská unie 

NS Nejvyšší soud 

NSS Nejvyšší správní soud 

RF Francouzská republika (République française) 

SRN Spolková republika Německo 

UK Spojené království (United Kingdom) 

ÚS Ústavní soud 

USA Spojené státy americké (United States of America) 
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 „Soud by jako dobrý ‚adjudikátor‘ měl znát právo lépe než administrátor, což však při 

rostoucím vlivu exekutivy a administrativy v legislativním procesu v praktickém ohledu může 

vést k závěru, že soud je koneckonců lepším znalcem práva než ten, kdo předpis vytvořil.“1 

 

„[N]eexistence jediného správného objektivního výkladu je klíčovým problémem vládnutí 

prostřednictvím práva. Interpretace je tak mnohem spíše mocenskou operací (totiž že někdo 

autoritativně určí, co tím výkladem je) než čímkoli jiným, takže jádro debaty by mělo být v 

otázce, kdo a jak má mít pravomoc právo vykládat - a do jaké šíře tak smí činit.“2 

 

„Soudy jsou [...] povolány k tomu, aby nalézaly právo, tj. hledaly a nacházely pomocí právní 

argumentace jeho ‚správný‘ obsah, přičemž − systémově vzato − v úvahu se nabízející 

interpretační alternativy musí být vždy možno seřadit podle míry jejich přesvědčivosti a pouze 

jedna jediná může být shledána za daných okolností nejpřesvědčivější.“3 

 

„Nemůže se ani od soudce žádati neomylnost a nelze mu tedy ukládati za případný omyl v 

ocenění průvodů nebo ve výkladu zákona zodpovědnost, sice by záhy nebylo nikoho, kdo by byl 

úřad soudce zastávati ochoten.“4   

                                                 
1
 PÍTROVÁ, L., POMAHAČ, R. Evropské správní soudnictví. Praha: C. H. Beck, 1998, str. 84. 

2
 HOŘEŇOVSKÝ, J. Kritický nástin politizace soudní moci. Právník, 2016, č. 10, str. 929. 

3
 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 5. 2010, č. j. 4 Ads 77/2007-91, bod 37. 

4
 Rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 3. 4. 1930, sp. zn. Co II 2/29, Vážný 9791. Názvy prvorepublikových soudů 

píšu v souladu s dobovým pravopisem s malými počátečními písmeny, abych je odlišil od soudů současných. 
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Úvod 

„Veškeré vědění začíná objevem, že jsme měli chybné očekávání něčeho, co jsme si 

předtím stěží uvědomovali. Každý druh vědy začíná novým fenoménem, který negativně 

narušuje naše podvědomé očekávání, jako žabí stehýnka pana Galvaniho.“5 V mém případě 

bylo takovým elektrickým impulzem překvapení a zaujetí, kterého se mi dostalo, když jsem se 

seznámil s judikaturou Nejvyššího soudu USA týkající se standardu soudního přezkumu 

správních aktů, a konkrétně širokého prostoru, který je veřejné správě dopřáván při interpretaci 

práva. A to v kontrastu s evropským prostředím ústavněprávní ochrany jednotlivce, plné 

jurisdikce správních soudů a zásady iura novit curia, které se zdálo tak samozřejmé. 

 Chtěl jsem přijít na to, čím se tento rozdíl dá vysvětlit, pročež jsem prozkoumal další 

význačné systémy správního soudnictví s otázkou, zde se i v jejich případě dají identifikovat 

případy deferenčního6 přístupu správních soudů při výkladu pramenů práva. Mým konečným 

cílem se stala definice jednotlivých situací, při kterých se otevírá pole pro deferenci správního 

soudnictví v České republice. 

 Při této příležitosti jsem si brzy uvědomil, že v českém správním právu lze naopak 

nalézt nástroje, kterým je jednotlivcům poskytováno určité dobrodiní (zvýhodnění) při 

interpretaci práva. Zatímco v USA je primárním ospravedlněním deference existence 

srovnatelně přesvědčivých výkladových alternativ, české správní soudy (a Ústavní soud) 

dovodily, že v takovém případě se musí naopak aplikovat zásada in dubio pro libertate. 

Popisuji, jak s touto zásadou judikatura zachází, a z čeho vůbec vyvozuje její platnost. Následně 

poukazuji na několik množin situací, kdy lze o aplikovatelnosti této zásady pochybovat. Z 

mého pohledu nejzajímavější problematikou jsou trojstranné právní vztahy, typické pro některé 

oblasti správního práva. V nich může dojít k tomu, že při výkladu práva vstřícnému vůči 

jednomu adresátu práva dojde k újmě na straně jiného adresáta. 

 Na základě komparativní části a analýzy české judikatury nastiňuji okruhy případů, kdy 

lze argumentovat ve prospěch deference českých správních soudů, případně lze takové náznaky 

najíst již v dosavadní judikatuře. Zaměřuji se především na případy dvojího výkladu v situaci, 

                                                 
5
 Collected Papers of Charles Sanders Peirce, sv. 7, bod 188, CP 7.188. Dostupné z: 

https://colorysemiotica.files.wordpress.com/2014/08/peirce-collectedpapers.pdf [cit. 26. 8. 2020]. Překlad 

částečně dle ŽÁK KRZYŽANKOVÁ, K. K roli abdukce v právním myšlení aneb jak poznatky o abdukci mohou 

zvýšit pro-systémovost interpretace a aplikace práva. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2019, č. 4, str. 77. 

Pokud není dále uvedeno jinak, jsou všechny překlady v této práci mé vlastní. 
6
 K pojmu „deference“ viz kap. 2.2. 

https://colorysemiotica.files.wordpress.com/2014/08/peirce-collectedpapers.pdf
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kdy zásadu in dubio pro libertate nelze uplatnit. Následně se věnuji problematice ustálené 

správní praxe a legitimního očekávání, přičemž upozorňuji na podobnosti se zásadou in dubio 

pro libertate. Tato podobnost spočívá i v tom, že také zde může dojít k poškození práv třetích 

osob. Problém trojstranných vztahů poté dávám do souvislosti s přímým účinkem směrnic. 

Právě unijní judikatura se pokusila rozpracovat otázku „trojúhelníkových situací”, a může tak 

působit jako inspirační zdroj. 

 V rámci úvodu je vhodné sdělit, jaké vědecké metody jsem v práci použil. Přiznám se, 

že osobně je mi blízká Kyselova metoda „číst, přemýšlet a psát“;7 pokud by to však čtenáři 

nestačilo, vyjdu z řazení výzkumných přístupů na popisný, analytický, normativní 

a empirický.8 Za převážně popisné lze označit části první až třetí, které vytvářejí předpolí pro 

analytické části čtvrtou a pátou. Hlavní sdělení práce, ke kterému se dostávám v kap. 5.4 a 5.5, 

je ovšem normativní, když argumentuji ve prospěch posunu ve vnímání role veřejné správy při 

výkladu práva.  

 Pro účely části čtvrté (a zejména kap. 4.3) jsem prošel velké množství rozhodnutí 

českých soudů a jsem přesvědčen, že se mi podařilo najít naprostou většinu rozhodnutí, která 

se zabývala aplikací zásady in dubio pro libertate. Odvážil jsem se tedy učinit i závěry na 

podkladě empirického výzkumu s vírou, že se mi podařilo rozhodovací činnost postihnout 

(téměř) v její úplnosti. Musím však upozornit, že se nejednalo o kvantitativní analýzu v pravém 

slova smyslu, neboť jsem nevycházel z jasně definovaného datasetu judikatury.9 Pro vypátrání 

jednotlivých judikatorních linií mi byl neocenitelným pomocníkem právní informační systém 

Beck-online, který u jednotlivých soudních rozhodnutí zobrazuje metadatové vazby na citující 

a citovaná rozhodnutí, a to i s „kvalitou“ citačního vztahu. 

 Pro pořádek ještě uvádím, že předkládaná práce zčásti (především v kap. 2.3, 4.3, 5.4 

a 5.5) koresponduje s článkem Výklad ve prospěch adresátů správního práva a jeho limity, 

který byl přijat k publikaci v časopise Správní právo.10  

                                                 
7
 KYSELA, J. Metodologie v právnickém psaní: dobrý sluha, špatný pán. Jurisprudence, 2016, č. 6, str. 19. 

8
 BOBEK, M. Výzkum v právu: reklama na Nike anebo kvantová fyzika? Jurisprudence, 2016, č. 6, str. 4–7. 

9
 Omezit se na rozhodnutí Ústavního a Nejvyššího správního soudu jsem považoval za nedostačující. Rozhodnutí 

krajských soudů ve správním soudnictví jsou však v databázi nssoud.cz evidována čistě na základě dobrovolné 

aktivity těchto soudů; je tedy zcela nahodilé, která rozhodnutí jsou bez dalšího veřejně přístupná (a přebíraná do 

právních informačních systémů) a která by naopak byla dostupná pouze na základě žádosti o poskytnutí 

informace. 
10

 Přičemž sám článek vychází z práce Postup správního soudu in dubio, se kterou jsem v roce 2019 soutěžil ve 

Studentské vědecké a odborné činnosti. 
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1. Tvorba, interpretace a aplikace práva 

Jelikož se práce věnuje pouze těm vztahovým situacím mezi soudy a veřejnou správou, 

které nastávají při výkladu práva, nejdříve ze všeho je záhodno rozlišit tři základní procesy, 

které ve svém souhrnu vedou k vydání aktu aplikace práva (pro nedostatek lepšího termínu 

budu tyto procesy označovat jako fáze realizace práva). Předesílám, že v celé práci budu 

důsledně odlišovat pojem právní norma (jakožto pravidlo chování; specifickým typem právní 

normy je právní princip), pramen práva (jakožto zdroj právních norem) a právní předpis 

(jakožto dnes nejtypičtější pramen práva). Právo je pak souborem právních norem (tj. právních 

pravidel a právních principů).11 Předpokládám, že čtenář bude tato konstatování považovat za 

samozřejmá. Bohužel se však často setkáváme s tím, že i v jinak vynikajících dílech 

význačných autorů jsou zejména pojmy norma a předpis směšovány. Takové terminologické 

zmatení si zde dovolit nemohu. 

Již u definice pojmu tvorba práva tedy narážím na problém, že (v závislosti na úhlu 

pohledu) jím můžeme rozumět buď tvorbu pramenů práva (zejména právních předpisů), anebo 

normotvorbu, tj. tvorbu již samotných (výsledných) právních norem.12 Abych naplnil 

důslednost slíbenou v předchozím odstavci, za první fázi realizace práva budu považovat 

výhradně tvorbu pramenů práva.13 Vzhledem k místu a času zpracování práce (Evropa, 

21.  století) budu v zájmu přímočarosti (místo pramenů práva obecně) také operovat s právním 

předpisem jako pars pro toto. 

Pramen práva lze chápat jako nosič právních norem a také jako jejich zdůvodnění či 

ospravedlnění (legitimizaci). Abychom z něj získali konkrétní normy způsobilé k aplikaci, 

musíme je „nalézt“ prostřednictvím jeho interpretace (výkladu). Právní norma je tedy 

předmětem poznání získaného interpretací pramenů práva.14 Pojem interpretace chápu v širší 

slova smyslu; vycházím z premisy, že k poznání právní normy je potřebná vždy.15 Interpretaci 

práva16 mohou provádět všechny osoby a orgány. Otázkou ovšem je, do jaké míry je jejich 

interpretace závazná. Obecně se uznává, že autoritativní výklad práva podává výhradně moc 

                                                 
11

 Tedy alespoň pohledem jedné z dimenzí tohoto fenoménu. 
12

 KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, str. 105. 
13

 A pokud snad níže budu psát o tvorbě práva, mám tím na mysli tím jen a pouze tvorbu pramenů práva. 
14

 KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, str. 168. 
15

 Srov. ŽÁK KRZYŽANKOVÁ, K. Právní interpretace – mezi vysvětlováním a rozuměním. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2019, str. 11. 
16

 Pro terminologickou jednotnost a zjednodušení používám pojem interpretace práva, byť bych přesněji měl psát 

o interpretaci pramenů práva, kdy právo je až výsledkem procesu interpretace. 
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soudní. To byla ostatně hlavní a často citovaná myšlenka slavného rozhodnutí Nejvyššího 

soudu USA ve věci Marbury v. Madison, které dovodilo možnost difúzního přezkumu ústavní 

konformity právních předpisů: „Soudní moc je nepochybně oprávněna a povinna říkat, co je 

právo.“17 Stěžejní výzkumnou otázkou této práce je, zda lze ve správněprávních vztazích 

přiznat v určitých případech nějakou míru závaznosti výkladu práva i veřejné správě. 

Aplikací práva rozumíme realizaci práva orgány veřejné moci v konkrétním případě 

sestavující se z 

1) řešení skutkových otázek, 

2) řešení právních otázek spočívající v identifikaci odpovídající právní normy (ke které se došlo 

výkladem pramenů práva) a následné subsumpce, tj. podřazení skutkového stavu pod tuto 

právní normu,  

3) rozhodnutí (akt aplikace práva), s případným prostorem pro uvážení.18 

Z výše uvedeného je seznatelné, že interpretace právních pramenů zpravidla neprobíhá 

ve vzduchoprázdnu,19 nýbrž se uskutečňuje až přímo během aplikace práva, a to navíc v rámci 

hermeneutického kruhu, tj. prolínáním řešení skutkových a právních otázek.20 Tyto dvě fáze 

realizace práva, jak jsem je vymezil, tedy od sebe nelze dost dobře rozlišit z hlediska časové 

souslednosti. To však není na závadu, neboť jak jsem již zmínil, nejde ani tak o to, kdo (a kdy) 

interpretaci činí, nýbrž čí interpretace je (více či méně) závazná. 

1.1 Dělba moci 

Hlavním důvodem předchozího výkladu je fakt, že dělba moci je dle tradiční představy 

založena právě na rozdělení těchto tří fází realizace práva.21 Tedy, zákonodárná moc přijímá 

zákony, moc soudní je autoritativně interpretuje a moc výkonná je provádí.22 Orgány veřejné 

                                                 
17

 „It is emphatically the province and duty of the judicial department to say what the law is.“ Rozhodnutí 

Nejvyššího soudu USA Marbury v. Madison, 5 U.S. 137, 177 (1803). Srov. také (dle mého názoru méně přesný) 

překlad in KUKLÍK, J., SELTENREICH, R. Dějiny angloamerického práva. 2. vyd. Praha: Leges, 2011, str. 538: 

„Soudní moc je nepochybně oprávněna a povinována říci, co je zákon.“ 
18

 Srov. GERLOCH, A. Aplikace práva. In: HENDRYCH, D a kol. Právnický slovník. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2009, str. 20. 
19

 Výjimkou mohou být například výkladová stanoviska, o kterých se zmiňuji v kap. 5.5. 
20

 WINTR, J. Metody a zásady interpretace práva. 2. vyd. Praha: Auditorium, 2019, str. 11. 
21

 Bavíme-li se tedy o vztazích mezi soudy a veřejnou správou, musíme si uvědomit, že se tím zároveň bavíme i 

o hranicích mezi jednotlivými mocemi ve státě. 
22

 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu USA Wayman v. Southard, 10 Wheat. 1, 46 (1825) („[T]he legislature 

makes, the executive executes, and the judiciary construes the law“) a Massachusetts v. Mellon, 262 U. S. 447, 

488 (1923) („To the legislative department has been committed the duty of making laws; to the executive the duty 

of executing them; and to the judiciary the duty of interpreting and applying them in cases properly brought before 
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správy tudíž musí pracovat s právními normami, jaké jsou, a pouze provádět subsumpci 

skutkových okolností. 

Tomuto vnímání však realita úplně neodpovídá, neboť dělbu moci nelze ztotožňovat se 

striktním a nepřekročitelným rozdělením kompetencí mezi jednotlivé složky veřejné moci.23 

Vycházím tudíž z teze, že se moc výkonná může aktivně projevovat ve fázi tvorby, interpretace 

i aplikace práva. 

Pokud jde o tvorbu pramenů práva, zasahuje exekutiva do moci zákonodárné např. 

prostřednictvím vládních návrhů zákona, vydáváním aktů s mocí zákona, ale zejména 

podzákonnou normotvorbou.24 

Za nepochybný je uznáván i prostor pro uvážení ve fázi aplikace práva, tedy situace, 

kdy právní úprava předpokládá správní uvážení při rozhodování o právních důsledcích případu, 

který byl pod příslušnou právní normu subsumován. Jedná se o „volnost uvnitř vázanosti“, 

neboť takový prostor k vlastnímu uvážení lze uplatnit jen v daném právním rámci.25 

R. Dworkin tento fenomén přirovnává k donutu, jehož otvor představuje prostor pro uvážení a 

kruh těsta představuje právní rámec uvážení.26 

Jaký prostor se může vyskytnout ve fázi interpretace práva? Pro ilustraci navážu na 

Dworkinovu metaforu27 a upozorním, že ještě před aplikací právní normy se mohou projevit 

následující fenomény: 

1) Donuty a koblihy28 jsou měkké a tvárné29 (neurčitost práva).30 

2) Pekař upeče koblihu nejednoznačného tvaru (pochybení zákonodárce).31 

                                                 
the courts.“). Dále srov. POSPÍŠIL, I. Sledování souladu legislativy s ústavním pořádkem při tvorbě práva. 

Legislativní příloha Správního práva, 2017, č. I-II, str. II („Výdobytkem dělby moci je právě oddělení těch, kdo 

právo tvoří, provádějí a autoritativně aplikují v individuálních případech.“). 
23

 Srov. KYSELA, J. Dělba moci v kontextu věčného hledání dobré vlády. Praha: Leges, 2019, str. 135 a násl. 
24

 Blíže viz KYSELA, J. Moc výkonná jako činitel právotvorby. Přehled rolí a problémů. Legislativní příloha 

Správního práva, 2018, č. I, str. II–XXIII. 
25

 BEDNÁŘOVÁ, M. Správní uvážení v řízení o udělení dlouhodobého víza. Správní právo, 2018, č. 8, str. 547. 
26

 DWORKIN, R. Když se práva berou vážně. Praha: OIKOYMENH, 2001, str. 54. 
27

 Pro férovost však musím uvést, že Dworkin měl na mysli diskreci v širším smyslu, než co v Česku označujeme 

jako správní uvážení.  
28

 Koblihou (v její evropské podobě) rozumějme normu, která aplikujícímu orgánu nedává prostor pro správní 

uvážení. 
29

 Za tento postřeh děkuji Janu Chmelovi, který ho vyjádřil při připomínkování mého příspěvku pro jarní výjezdní 

ústavněprávní seminář PF UK 2019. 
30

 Srov. HART, H. L. A. Pojem práva. 2. vyd. Praha: Prostor, 2010, str. 129 an. 
31

 Srov. MELZER, F. Metodologie nalézání práva: úvod do právní argumentace. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011, 

str. 242–243. 
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3) Nevíme, kde se nachází marmeláda (neurčitý právní pojem).32 

4) Koblihy došly (mezera v právu).33 

Jinými slovy, předpokladem aplikace práva je interpretace právních pramenů, která 

z výše uvedených důvodů často neposkytuje jednoznačný výsledek, nýbrž vyžaduje poněkud 

náročnější intelektuální činnost zahrnující různé interpretační metody, posuzování 

protichůdných hodnot a zájmů atd. I v takových případech samozřejmě musí interpretaci 

nejprve provést správní orgán; ta však bude v evropském pojetí plně zrevidována soudem, který 

může jako jediný určit správný výklad autoritativně. Vzhledem k nastíněné nutnosti 

intelektuální činnosti již soudy nejsou považovány za pouhý „subsumpční automat“;34 tento 

článek se bude zabývat otázkou, zda lze napříč právními systémy ve fázi interpretace nalézt 

prostor i pro veřejnou správu, která si tak například může do již usmažené koblihy doplnit 

náplň stříkačkou dle libosti.35 A to zejména s ohledem na zajímavý příklad Spojených států 

amerických, kde justice vůči veřejné správě vystupuje poměrně deferenčně.  

                                                 
32

 Srov. tamtéž, str. 112–115. 
33

 Srov. tamtéž, str. 211 an., zejm. str. 234–236. 
34

 KYSELA, J. Ústava mezi právem a politikou: úvod do ústavní teorie. Praha: Leges, 2014, str. 299. 
35

 Děkuji vedoucímu práce, že mne během její konzultace upozornil na aktuální trendy ve výrobě koblih. 



15 

 

2. Výkladová metapravidla ve správním právu 

K. Žák Krzyžanková upozorňuje, že pojem výklad, resp. interpretace, se používá ve 

dvou významech: jednak jako proces (intelektuální činnost) směřující k poznání právních 

norem, jednak jako výsledek tohoto procesu.36 

Používání zmíněných pojmů v této práci stojí nastíněným prizmatem někde na půli 

cesty. Primárně je totiž budu používat ve smyslu potenciálních výsledků interpretační činnosti. 

Tedy, v procesu výkladu lze na základě různých výkladových metod identifikovat několik 

v úvahu přicházejících výkladů, z nichž je následně vybrán výklad vítězný.  

2.1 Nejednoznačný výklad práva 

Interpretace práva není kdovíjak exaktní proces. Nebo jak píše diplomatičtěji K. Žák 

Krzyžanková: „základem jakékoliv interpretační činnosti jsou kognitivní procesy mající, stejně 

jako samotné lidské poznání, předem neuzavřenou povahu.“37 Tzv. „složité případy aplikace 

práva“ (hard cases) spočívají právě v tom, že v úvahu přichází více výkladů práva.38 To může 

být způsobeno, jak je naznačeno výše, pochybením zákonodárce, použitím neurčitého právního 

pojmu, ale hlavně samotnou povahou jazyka a požadavkem abstraktnosti právních norem. 

V případě plurality interpretací mohou jednotlivé výklady dosahovat různé kvality. 

Výklad lze např. označit za relevantní,39 apriorně přijatelný,40 rozumný,41 plausibilní. 

Většina případů plurality interpretací bude vypořádána tím, že podle určitých kritérií se 

jedna z interpretací označí za přesvědčivější než ostatní. I takový závěr může být sám o sobě 

kontroverzní.42 Nejzajímavější jsou však situace, kdy pochybnosti zůstanou i po vyčerpání 

                                                 
36

 ŽÁK KRZYŽANKOVÁ, K. Právní interpretace – mezi vysvětlováním a rozuměním. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2019, str. 69–70. 
37

 Tamtéž, str. 12. 
38

 KÜHN, Z. Aplikace práva ve složitých případech: k úloze právních principů v judikatuře. Praha: Karolinum, 

2002, str. 42. 
39

 ŽÁK KRZYŽANKOVÁ, K. Právní interpretace – mezi vysvětlováním a rozuměním. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2019, str. 12. 
40

 KÜHN, Z. Aplikace práva ve složitých případech: k úloze právních principů v judikatuře. Praha: Karolinum, 

2002, str. 57. 
41

 Srov. kap. 3.1. 
42

 KÜHN, Z. Aplikace práva ve složitých případech: k úloze právních principů v judikatuře. Praha: Karolinum, 

2002, str. 44. Ukázkovým příkladem je nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu USA Bostock v. Clayton County, 

140 S. Ct. 1731 (2020), podle kterého zákon výslovně zakazující pracovní diskriminaci podle pohlaví nepochybně 

zakazuje i diskriminaci podle sexuální orientace (a to nehledě na historický výklad). To bylo tvrdě zkritizováno 

odlišným stanoviskem soudce S. Alita: „The arrogance of this argument is breathtaking.“  
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celého hermeneutického kánonu (jazykový, logický, systematický, teleologický a historický 

výklad) a soud konstatuje existenci dvou srovnatelně dobrých interpretací. V tu chvíli se buď 

uchýlí k nějakému podpůrnému, subsidiárnímu pravidlu, anebo k metapravidlu. 

Metapravidlo43 striktně vzato není pravidlem interpretace, nýbrž (relativně obecným) 

pravidlem, co dělat po interpretaci,44 pokud ta nepřinese jediný nejpřesvědčivější výsledek. 

Vychází ani ne tak z okolností konkrétního případu, ale spíše ze vztahů mezi subjekty soudního 

řízení. Právě ve správním soudnictví se použití metapravidel nabízí nejsilněji, neboť zde 

můžeme identifikovat hned dva typické vztahy. Za prvé, jednou procesní stranou je zásadně 

orgán veřejné moci a druhou adresát práva.45 Za druhé, správní soudy fungují primárně na 

kasačním principu, kdy ve věci již rozhodoval správní orgán.46 Z toho vyplývají dvě možná 

metapravidla popsaná v kapitolách 2.2 a 2.3. 

2.1.1 Pochybnosti 

Situace plurality interpretací se často popisuje tak, že je orgán aplikující právo ohledně 

správného výkladu „v pochybnostech“ (in dubio). To si žádá terminologické vyjasnění. 

Právněteoretické použití tohoto pojmu je totiž třeba odlišit od „rozhodování v pochybnostech“, 

což je institut obsažený v některých zákonech v oblasti správního práva. Jeho podstatou není 

situace, kdy pochybnosti vyvstanou během řešení právních otázek. Objektivní existence 

pochybností o právním stavu v určité věci je zde již důvodem samotného zahájení řízení. 

Výsledkem tohoto řízení je pak deklaratorní správní rozhodnutí zajišťující právní jistotu.47 

2.2 Deference 

Pojmem „deference“ zastřešuji přístupy, kdy soudy dávají exekutivě prostor pro výklad 

práva. Slovníkový překlad anglického deference je úcta, respekt, váženost.48 Z hlediska 

právního, mnou užívaného významu tyto překladové varianty nemohu považovat za vhodné, 

neboť evokují, že interpretaci správního orgánu se (pouze) dostane náležité pozornosti (a soud 

                                                 
43

 K tomuto termínu viz PRICE, Z. The Rule of Lenity as a Rule of Structure. Fordham Law Review, 2014, č. 4, 

str. 889. 
44

 Srov. rozhodnutí finančního arbitra ze dne 6. 6. 2018, č. j. FA/SR/ZP/1889/2016-7. 
45

 Hlavní výjimkou jsou v české úpravě § 66 SŘS a kompetenční žaloby. 
46

 Zejm. v řízení o žalobě proti správnímu rozhodnutí a o návrhu na zrušení opatření obecné povahy. 
47

 SOVA, A. Ústavněprávní souvislosti rozhodování v pochybnostech o charakteru pozemku. Správní právo, 

2020, č. 1, str. 34–36. 
48

 Deference. Lingea, Anglicko-český slovník. Dostupné z: https://slovniky.lingea.cz/anglicko-cesky/deference 

[cit. 27. 8. 2020]. 

https://slovniky.lingea.cz/anglicko-cesky/deference
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se s jeho argumentací musí vypořádat).49 Pravou podstatou deference však je i to, že za určitých 

podmínek bude uznána i závaznost interpretaci správního orgánu. Tedy, soudy se před veřejnou 

správou nejen uklánějí, ale i sklánějí. 

V tomto smyslu se argument požadavkem deferenčního přístupu soudu dá považovat 

za metapravidlo, neboť při jeho uplatnění bude žaloba proti správnímu rozhodnutí vždy 

zamítnuta. Zároveň je však třeba upozornit, že takto absolutně metapravidlo nutně působit 

nemusí: deference může být přiznána i výkladu, který byl veřejnou správou učiněn již 

v minulosti, a nyní se ho bude dovolávat jiný orgán či subjekt. 

Zmocnění administrativy zákonodárcem ke specifikaci neurčitých pojmů uvádí H. L. 

A. Hart jako jednou ze dvou možných řešení otevřené textury práva. Dotvoření práva se učiní 

s ohledem na znalost věci, s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých možných skutkových 

stavů a po vypořádání argumentů, přičemž se uplatní volnost uvážení.50 

Deference se dá chápat i jako jedna z dimenzí doktríny soudcovské zdrženlivosti 

(judicial restraint). Ta se však může projevovat různými způsoby – za zdrženlivé se z určitého 

úhlu pohledu dá považovat i to, pokud soud zruší předpis (a obdobně správní akt), který je 

v rozporu s jasným textem ústavy (zákona).51 Opačným extrémem, kterému se tato práce taktéž 

nevěnuje, je úplné vyloučení soudního přezkumu, ať již dovozeno judikatorně, či výslovně 

stanoveno zákonem. 

2.3 In dubio pro libertate 

 Svoboda patří mezi základní hodnoty v právu.52 Její konkretizací je zásada in dubio pro 

libertate (v pochybnostech ve prospěch svobody), podle které je v pochybnostech o výkladu 

práva nutné přiklonit se ve prospěch takového výkladu, který poskytuje větší svobodu, tj. je 

příznivější pro adresáta práva. Odkazy na tuto zásadu nalezneme již v římském právu.53 

                                                 
49

 Srov. BARAK, A. Proportionality: Constitutional Rights and their Limitations. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2012, str. 397. 
50

 HART, H. L. A. Pojem práva. 2. vyd. Praha: Prostor, 2010, str. 135–136. 
51

 Srov. HOŘEŇOVSKÝ, J. Doktrína soudcovského rozhodování judicial restraint. Legislativní příloha 

Správního práva, 2019, č. II, str.  XLV–XLIX. 
52

 WINTR, J. Říše principů: obecné a odvětvové principy současného českého práva. Praha: Karolinum, 2006, 

str. 75–76 a 196. 
53

 WINTR, J. Metody a zásady interpretace práva. 2. vyd. Praha: Auditorium, 2019, str. 43. 
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 Speciální místo má v daňovém právu, kde je často zvána in dubio mitius 

(v pochybnostech mírněji)54 nebo in dubio contra fiscum. Pod označením in dubio pro 

tributario je velmi populární v Polsku,55 kde se dočkala i pozitivněprávního zakotvení,56 

důležitá je i v Belgii, jinde její význam ustupuje.57 V Německu se – přes jisté náznaky – jako 

obecné pravidlo neprosadila.58 

 Její uplatnění však v zahraničí nalezneme i v jiných oblastech správního práva. 

Například judikatura Nejvyššího soudu USA interpretuje nejasná ustanovení týkající se 

vyhoštění ve prospěch cizince59 a ustanovení stanovující práva veteránů v jejich prospěch.60 

 Podobně jako zásadu deferenčního přístupu soudu, i zásadu in dubio pro libertate lze 

označit za metapravidlo, a to s opačným znaménkem. Zatímco zdrženlivost soudu při nejasném 

výkladu práva vede k vítězství veřejné správy, použití zásady in dubio pro libertate značí 

neomylně její prohru.61  

                                                 
54

 O odlišení těchto termínů se pokusil rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 5. 2012, č. j. 3 Ads 

144/2011-163. Ovšem názor soudu, že princip in dubio mitius je příkaz k optimalizaci trestání, který jen 

kontextuálně souvisí i s právním principem in dubio pro libertate jakožto restriktivním výkladem omezení 

základních práv a svobod, neodpovídá terminologii judikatury. 
55

 KOPYSCIANSKA, K. The Principle in Dubio Pro Tributario in the Polish Judicial Decisions. In: 

RADVAN, M. (ed.). System of Financial Law: System of Tax Law: Conference Proceedings, Brno: Masarykova 

univerzita, Právnická fakulta, 2015, str. 110–120. 
56

 Art. 2a ordynacji podatkowej Dz.U. 1997 Nr 137, poz. 926, ve znění pozdějších předpisů. 
57

 THURONYI, V., BROOKS, K., KOLOZS, B. Comparative Tax Law. 2. vyd. Alphen aan den Rijn: Wolters 

Kluwer, 2016, str. 118. 
58

 RICHERS, D. Rechtslast: Lastregeln als Mittel der Überwindung von Zweifeln in der Rechtsanwendung. 

Berlin: De Gruyter, 2017, str. 184–186. 
59

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA Immigration and Naturalization Service v. Cardoza-Fonseca, 480 U.S. 

421, 449 (1987), a cit. judikatura. 
60

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA Henderson v. Shinseki, 562 U.S. 428, 441 (2011). 
61

 K této tenzi srov. BARAK, A. Proportionality: Constitutional Rights and their Limitations. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2012, str. 365–367, a konkrétněji KOPA, M. Soudní přezkum výkladu a použití 

neurčitých právních pojmů správními orgány – in dubio pro libertate v praxi? Právní rozhledy, 2016, č. 1, str. 26–

29. 
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3. Komparace 

 V této části prozkoumám čtyři stěžejní systémy správního soudnictví a možnosti 

deferenčních přístupů v nich. Nejprve se zabývám Spojenými státy, kde se ke zkoumanému 

problému vytvořila pozoruhodná judikatura, která pro mne ostatně byla prvotní inspirací 

k dalšímu zkoumání tohoto tématu. Pokládám si tedy otázku, zda se prvky amerických 

deferenčních doktrín dají najít i v dalších popisovaných zemích, a pokud ne, čím se takový 

rozdíl dá vysvětlit. Konkrétně se bude jednat nejprve o Spojené království, které má 

americkému právu systémově nejblíže, a následně zástupce kontinentálního právního systému 

– Francii a Německo. Vzhledem k omezenému formátu diplomové práce se nemůže jednat 

o vyčerpávající analýzu jednotlivých zemí; záměrem je u každé z nich stručně upozornit na 

konkrétní projevy deference, které pomáhají narušit tradiční představu o nutně plnohodnotném 

soudním přezkumu, a slouží tak jako inspirace pro část pátou. 

3.1 Spojené státy americké 

 Spojené státy jsou často (zejména Američany) označovány za vzorný příklad dělby 

moci.62 Tento dojem se však opírá hlavně o důsledné oddělení moci výkonné a zákonodárné 

spojené s prezidentským systémem.63 Z evropského pohledu lze o skutečné vzornosti dělby 

moci v některých ohledech pochybovat – Nejvyšší soud USA například uznal za ústavně 

konformní zákony, kterými Kongres zasáhl do konkrétních soudních řízení,64 zatímco na 

starém kontinentu se na takovou legislativu pohlíží podstatně přísněji.65 Zdá se tedy, že 

americké a evropské pojetí dělby moci nelze ztotožňovat. 

 Americká judikatura dlouhodobě nebyla jednotná, pokud jde o standard soudního 

přezkumu správních aktů, tj. zda posuzovat právní otázky nezávisle na výkladu provedeném 

                                                 
62

 Srov. odlišné stanovisko soudce A. Scalii k rozhodnutí Nejvyššího soudu USA Morrison, Independent Counsel 

v. Olson et al., 487 U.S. 654, 697 an. (1988). 
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 BLAHOŽ, J., BALAŠ, V., KLÍMA, K. Srovnávací ústavní právo. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015, str. 

117–119. KŘTĚNOVÁ, M. Prezidentský systém Spojených států amerických. Praha: Univerzita Karlova, 

Právnická fakulta, 2016, str. 10 a 74–79. 
64

 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu USA Bank Markazi v. Peterson, 136 S. Ct. 1310 (2016), a Patchak v. Zinke, 

138 S. Ct. 897 (2018). 
65

 KMEC, J. Právo na spravedlivý proces (čl. 6 EÚLP). In: KMEC, J., KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J., BOBEK, 

M. Evropská úmluva o lidských právech. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 739, bod 201. Pro správní řízení srov. 

nálezy Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 24/04 (jezy na Labi), a ze dne 17. 3. 2009, sp. zn. Pl. 

ÚS 24/08 (letiště Ruzyně). 
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správním orgánem (de novo), anebo deferenčně.66 Přestože je ve správním řádu (Administrative 

Procedure Act) vcelku jasně napsáno, že si právní otázky posuzuje soud sám, toto východisko 

značně zrelativizoval Nejvyšší soud v rozhodnutí ve věci Chevron.67 

 Předmětem rozhodování se stal pojem „stationary source“ v zákoně o ochraně ovzduší. 

Je stacionárním zdrojem továrna jako celek, nebo každé jednotlivé zařízení?68 Původní výklad 

Agentury pro ochranu životního prostředí (Environmental Protection Agency – EPA), který 

považoval za zdroj jednotlivá zařízení, byl pro producenty emisí méně příznivý, neboť každé 

takové zařízení muselo plnit emisní limity. V roce 1981 se EPA přiklonila k druhému možnému 

výkladu, podle kterého bylo možné v rámci jedné „regubliny“69 navzájem vyrovnat snížení 

a zvýšení emisí. Pro kontext je vhodné zmínit, že tato změna vycházela z politického 

rozhodnutí spojeného s nástupem Reaganovy administrativy.70 Když se k Nejvyššímu soudu 

dostala otázka, jaký z těchto výkladů je správný, ten se zachoval deferenčně, když vyšel 

z výkladu EPA. Na následujících řádcích stručně nastíním – s odkazy na rozhodnutí Chevron 

a navazující judikaturu – v čem spočívá podstata Nejvyšším soudem vytvořené doktríny soudní 

deference. 

 Podmínkou aplikace doktríny Chevron je mezera v právu či nejasný výklad práva, tedy 

situace, kdy se zákonodárce k rozhodné právní otázce nevyjádřil, nebo se nevyjádřil jasně.71 

V takové situaci se soud, místo aby sám začal hledat tu nejlepší interpretaci, podívá na 

interpretaci ze strany příslušného správního úřadu,72 který je zodpovědný za provádění dané 

činnosti veřejné správy, a uzná ji za přípustnou, pokud je rozumná. 

                                                 
66

 MERRILL, T. W. Judicial Deference to Executive Precedent. Yale Law Journal, 1992, č. 5, str. 971 a cit. 

literatura. 
67

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA Chevron U.S.A. v. Natural Resources Defense Council, 467 U.S. 837 

(1984) [dále jen „Chevron“]. 
68

 Totožnou otázku řeší i komentář k § 2 českého zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Viz MORÁVEK, 

J. a kol. Zákon o ochraně ovzduší. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 11–12. 
69

 V originále „bubble“ (viz Chevron, 855). Inspirací pro překlad mi byl jinak zcela nesouvisející případ 

krkonošských regublin (viz nález Ústavního soudu ze dne 14. 5. 2019, sp. zn. III. ÚS 3817/17). 
70

 FARNSWORTH, C. H. E.P.A. Plans to Ease Rules on Clean Air, Vice President Says. The New York Times, 

8. 3. 1981, str. 1. 
71

 Chevron, 842–843. 
72

 Při příležitosti prvního použití spojení „správní úřad“ činím tuto terminologickou poznámku, v rámci které se 

vyjadřuji ke způsobu rozlišování pojmů „správní úřad“ a „správní orgán“ v této práci. První z těchto pojmů 

používám v institucionálním smyslu (srov. čl. 79 Ústavy), druhý používám ve funkčním smyslu (srov. § 2 SpŘ a 

§ 2 SŘS). Například v případě doktríny Chevron je potřeba si uvědomit, že deferenci se automaticky netěší každý 

správní orgán v jednotlivém řízení. Soudy jsou deferenční teprve vůči výkladu, který učinil konkrétní správní úřad 

(a to ten, který má vykládaný předpis v gesci). Poté již nezáleží na tom, kdo se tohoto výkladu v soudním řízení 

domáhá – může to být zcela odlišný správní orgán nebo i jednotlivec.  
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 Pro ospravedlnění deference lze uplatnit tři stěžejní důvody. Za prvé bude deference na 

místě u otázek, které jsou předmětem veřejné polemiky a je potřeba vážit konkurující zájmy,73 

což je do značné míry politická otázka. Na rozdíl od soudů mohou správní orgány čerpat 

demokratickou legitimitu od prezidenta jakožto vrcholného představitele výkonné moci,74 

který má díky přímé volbě75 „legitimační náskok“76. Prezidentovi je ústavou svěřen dohled nad 

řádným prováděním zákonů; to nemusí nutně znamenat, že sám prezident by měl o výkladu 

rozhodovat.77 

 S demokratickou legitimitou souvisí i otázky vysloveně politického charakteru, které 

z povahy věci náleží primárně do sféry moci výkonné. Formou deference tak v minulosti byla 

tradiční doktrína politické otázky, podle které soudy v oblastech národní bezpečnosti či 

zahraniční politiky respektovaly právní interpretaci učiněnou (byť implicitně) exekutivou.78 

Podle moderní doktríny politické otázky sice takové případy implikují dokonce úplnou výluku 

ze soudního přezkumu,79 ale pokud kritéria pro aktivaci kompetenční výluky nejsou naplněna, 

stále se může jednat o důvod pro deferenci ve smyslu doktríny Chevron. To se týká například 

rozhodování v imigračních věcech, které je politicky citlivé a může mít vliv i na zahraniční 

vztahy.80 

 Za druhé bude deference obzvlášť vhodná u regulace vyznačující se komplexností 

a techničností, kdy se tedy předpokládat, že v příslušném správním úřadu působí odborníci, 

kteří jsou danou problematiku schopni posoudit kvalifikovaněji než soudci.81 
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 Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA United States et al. v. Rutherford et al., 442 U.S. 544, 554 (1979). 
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 Chevron, 865–866. Kriticky MERRILL, T. W. Judicial Deference to Executive Precedent. Yale Law Journal, 

1992, č. 5, str. 996. 
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 Srov. KYSELA, J. Dělba moci v kontextu věčného hledání dobré vlády. Praha: Leges, 2019, str. 139. 
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President in Administrative Law. George Washington Law Review, 2007, č. 4, str. 696–760. 
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 DIENSTBIER, J. Omezení soudního přezkumu v ústavním právu. In: ANTOŠ, M., WINTR, J. (eds). 

Poměřování základních práv. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018, str. 22–24. 
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 Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA Baker v. Carr, 369 U.S. 186 (1962). 
80

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA Immigration and Naturalization Service v. Abudu, 485 U.S. 94, 110 (1988). 
81

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA Aluminum Company of America et al. v. Central Lincoln Peoples' Utility 

District et al., 467 U.S. 380, 390 (1984). 
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 Třetí důvod je kompetenční – k interpretaci zákona může být správní úřad Kongresem 

explicitně82 či implicitně83 zmocněn. Implicitní zmocnění se dá v podstatě chápat jako fikce84 

předpokládající, že zmocnění k výkonu správy zahrnuje též zmocnění k výkladu pravidel, 

podle kterých se má správa vykonávat.85 Z praktického pohledu poslouží jednotná interpretace 

správního úřadu právní jistotě více, než rozkolísaná judikatura jednotlivých federálních soudů 

a dlouhé (nebo taky marné) čekání na rozsudek Nejvyššího soudu. 

Možnost úřadu interpretaci upravovat lze tedy považovat za přednost. Interpretace totiž 

nemusí být statická, naopak – pokud se v čase vyvíjí, tak to jen potvrzuje flexibilitu 

vykládaného práva; ustálenost interpretace ovšem na druhou stranu může podpořit závěr o její 

rozumnosti.86 

 Podle D. Elliotta, který působil jako vedoucí právního oddělení EPA, měl Chevron 

významný dopad na praxi správních úřadů. Zatímco dříve úkol tamních právníků spočíval 

v identifikaci jednoho správného výkladu, kterým se úřad musel řídit, posléze začali 

identifikovat celou šíři možných hájitelných výkladů, v rámci kterých existoval prostor pro 

interpretační uvážení. Elliot ho přitom nevnímá primárně jako prostor pro politické 

(ideologické) rozhodnutí shora, nýbrž jako prostor pro experty, jejichž cílem je chránit 

a naplňovat úřadu svěřený veřejný zájem.87 Tedy převedeno do merita kauzy Chevron, EPA si 

nepokládá otázku „Jaký je správný výklad pojmu stacionární zdroj?“, nýbrž: „Jak lze 

prostřednictvím rozumné interpretace pojmu stacionární zdroj nejlépe chránit ovzduší s co 

nejmenšími hospodářskými dopady?“   

 Ještě je třeba zodpovědět, zda je doktrína Chevron použitelná i pro nezávislé správní 

úřady. Ty mají kořeny právě ve Spojených státech, což je poněkud paradoxní, neboť jak je 

zmíněno výše, prezidentovi je ústavně svěřena role jednotné hlavy výkonné moci. Nezávislostí 

se zde přitom rozumí primárně nezávislost na prezidentovi. Judikatura Nejvyššího soudu 

definovala manévrovací prostor, v rámci kterého takové úřady lze zřizovat, aniž by došlo 
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 BRESSMAN, L. Deference and Democracy. George Washington Law Review, 2007, č. 4, str. 765. 
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 Srov. POMAHAČ, R., HANDRLICA, J. Evropské správní právo. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 23. 
86
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k nepřiměřenému omezení personálních kompetencí prezidenta.88 Odpověď tudíž zní, že 

rozhodnutí těchto úřadů jsou přezkoumávána stejným standardem: role prezidenta je částečně 

zachována, a jejich demokratická legitimita se také dá odvozovat od Kongresu, který je zřizuje 

a má nad nimi politický vliv.89 

 Někteří současní soudci Nejvyššího soudu považují doktrínu Chevron za protiústavní 

zásah do moci soudní.90 Její aplikaci se tak současná judikatura Nejvyššího soudu spíše 

vyhýbá.91 Jak poznamenává M. Herz, jedná se o zásadu, kterou často víc šlechtí porušit než 

světit.92 Nejvyšší soud se recentně pozastavil nad přílišnou ochotou nižších soudů konstatovat 

nejasnost interpretace a podvolit se výkladu exekutivy („reflexive deference“); zároveň 

naznačil připravenost podrobit doktrínu při vhodné příležitosti revizi.93 

 Podle doktríny Auer podléhá obdobné deferenci i výklad podzákonného předpisu, který 

správní úřad sám vydal.94 Kritika této doktríny míří dvěma směry: za prvé, jedná se o závažněj-

ší zásah do dělby moci než v případě doktríny Chevron, neboť zde stejný orgán vydává, 

interpretuje i vykonává daný předpis. Za druhé, tento přístup může motivovat veřejnou správu 

k vydávání záměrně vágních předpisů, které pak bude moci volně dointerpretovat podle 

aktuální potřeby, bez nutnosti projít zdlouhavým připomínkovým řízením.95 Nejvyšší soud 

USA nedávno použitelnost doktríny Auer potvrdil, když však připomněl některá její omezení: 
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95

 Odlišné stanovisko soudce A. Scalii k rozhodnutí Nejvyššího soudu USA Perez v. Mortgage Bankers 

Association, 135 S. Ct. 1199, 1211–1213 (2015). 

https://www.scotusblog.com/2018/11/argument-analysis-hating-on-chevron/
https://www.scotusblog.com/2019/03/opinion-analysis-the-doctrine-that-dare-not-speak-its-name/


24 

 

výklad musí splňovat určitá procesní i obsahová kritéria a musí vycházet z odbornosti 

příslušného úřadu.96 

3.2 Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

 Obecně vzato lze konstatovat, že britské soudnictví se vůči správě takto uctivě nechová. 

V druhé polovině 20. století aktivistická judikatura výrazně rozšířila možnosti přezkumu 

správních rozhodnutí.97 Právní otázky, mezi které se počítají i otázky interpretace právních 

předpisů, zde mají jen jednu správnou odpověď, kterou podávají soudy,98 byť ji parlament 

samozřejmě může následně zákonem překonat. 

 Za příklad deference britských soudů vůči veřejné správě je někdy uváděna doktrína 

Wednesbury,99 dle které soud zruší správní akt, který je nerozumný, iracionální, absurdní.100 

Takový standard přezkumu lze považovat za velmi benevolentní, pokud by skutečně byl 

standardem jediným. Ve skutečnosti jsou správní akty zásadně přezkoumávány nejen z hledi-

ska rozumnosti, ale i hmotněprávního a procesního souladu se zákonem.101 Požadavek 

rozumnosti tedy naopak zpřísňuje kontrolu legality o (velmi omezenou) kontrolu správnosti102 

a tudíž nabývá na významu především při kontrole výkonu diskreční pravomoci.103 V 

samotném případu Wednesbury byl použit pro přezkum obecní normotvorby, která z povahy 
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věci poskytuje prostor pro uvážení.104 V tomto smyslu ostatně požadavek převzal Ústavní soud 

ČR pro test přezkumu obecně závazných vyhlášek.105 

 Přesto nalezneme situace, kdy britské soudy vystupují zdrženlivě. Za prvé zacházejí 

opatrně s proporcionalitou, která je v podstatě kontinentálním importem prostřednictvím 

EÚLP.106 Za druhé jsou v některých případech schopny zařadit mezi diskreční pravomoci i to, 

co by Středoevropané označili za výklad neurčitých právních pojmů.107 To se ale týká převážně 

situací, kdy zákonodárce zjevně chtěl svěřit konkrétní způsob provádění zákona samosprávě108 

– což se podobá doktríně Wednesbury, která obecně přezkum zpřísňuje, ale u obecní normo-

tvorby, která je do značné míry diskreční záležitostí, naopak poskytuje alespoň nějaký standard 

přezkumu. 

 V mnoha zemích se přemostěním mezi správou a soudy stávají různé kvazisoudní 

orgány, které jsou schopny rozhodovat o odborných (speciálních) otázkách, ale zároveň mají 

blíže k soudcům, orientujícím se na právní aspekty rozhodnutí.109 Ve Spojeném království se 

jedná především o Upper Tribunal, který přezkoumává většinu správních rozhodnutí. Přezkum 

právních závěrů tribunálu obecným soudem je pak velmi omezen.110 

3.3 Intermezzo 

 Ctěný čtenář si teď zaslouží vysvětlení rozdílu mezi americkým a britským přístupem. 

 Ve Spojených státech jsou všechny složky moci postaveny naroveň, neboť každá z nich 

se odvozuje přímo od lidu jako suveréna.111 Dělba moci tu neznamená striktní oddělení,112 
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 Srov. HÁCHA, E. Nejvyšší správní soud. In: HÁCHA, E. a kol. Slovník veřejného práva československého. 

Sv. II. Praha: Eurolex Bohemia, 2000, str. 842–843. 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 57/05, bod 22. K tomu kriticky BROZ, J. Přezkum 
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 LEWANS, M. Administrative Law and Judicial Deference. Portland, Oregon: Hart Publishing, 2016, str. 73–
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 Srov. rozsudek Sněmovny lordů Regina v Hillingdon London Borough Council Ex parte Puhlhofer, [1986] 

UKHL 1. 
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 BELL, J. Rethinking the Story of Cart v Upper Tribunal and Its Implications for Administrative Law. Oxford 

Journal of Legal Studies, 2019, č. 1, str. 91–93. 
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2016, str. 58. 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu UK R (on the application of Cart) v The Upper Tribunal, [2011] UKSC 28. 
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 CANE, P. Controlling Administrative Power: An Historical Comparison. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2016, str. 222–224. 
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 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu USA Mistretta v. United States, 488 U.S. 361, 380–383 (1989). 
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nýbrž sdílení moci, potažmo soutěž o moc. Tento systém brzd a protivah (checks and balances) 

znemožňuje uchvátit moc jedinou autoritou ve státě.113 Ochrana svobod jednotlivce je tak 

zajištěna vzájemným nekonečným soupeřením Kongresu, exekutivy a soudů.114 Soudní i vý-

konná moc se například nebrání originálním interpretacím práva jdoucím proti záměru 

zákonodárce, neboť Kongres může takovou interpretaci výslovně překonat zákonem, jak také 

často činí. Naopak nečinnost Kongresu může přispět k aplikaci doktríny Chevron, pokud 

možnost legislativně zvrátit ustálený výklad správního orgánu nevyužil.115 Nepřekvapí tak, že 

interpretace práva bude rozdělena mezi moc soudní a výkonnou. 

 Dalo by se namítnout, že i Spojené království je příkladem slabé dělby moci.116 To ale 

spočívá hlavně ve vztahu legislativy a exekutivy,117 které vůči sobě v praxi zpravidla instituty 

brzd a protivah nebudou příliš uplatňovat.118 Proto je k ochraně práv a svobod třeba agilního 

soudnictví,119 které je v zásadě nezávislé.120 

 R. C. Dolehide poznamenává, že americké soudnictví (na rozdíl od britského) je navíc 

velmi zpolitizované (což může být zapříčiněno právě jeho silným postavením v rámci dělby 

moci) – což je další dobrý důvod ke zdrženlivosti při posuzování případů, kde se střetávají 

různé veřejné zájmy.121 K tomu dodávám, že o větší zpolitizovanosti lze v USA hovořit i 

v případě veřejné správy. Od 80. let 19. století to sice neplatí pro řadové úředníky, ale při každé 

alternaci stran v Bílém domě dochází k výměně na tisících vyšších pozic. Oproti tomu britská 

státní správa zůstává personálně stabilní až na úroveň tajemníka vlády. 

 Dále svoji pozornost zaměřím na slučitelnost výše rozvedených konceptů s kontinentál-

ním právním systémem. Od amerického správního soudnictví tu lze shledat dvě významné 
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114

 Srov. odlišné stanovisko soudce R. Jacksona k rozhodnutí Nejvyššího soudu USA Youngstown Sheet & Tube 
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odlišnosti. Za prvé, ve většině evropských zemí vykonávají správní soudnictví specializované 

soudy, resp. specializovaní soudci, u kterých tak lze chovat o něco větší naději, že by mohli 

zkoumané otázky posoudit přinejmenším stejně dobře jako správní orgán. 

 Za druhé, čl. 6 odst. 1 EÚLP (který ostatně dopadá i na Spojené království) vyžaduje 

tzv. plnou jurisdikci soudu při rozhodování o „občanských právech nebo závazcích nebo 

o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění“. Tyto pojmy se (v civilní122 i trestní123 větvi) 

poněkud kontraintuitivně týkají i mnohé agendy správních soudů, které tak musí autonomně 

přezkoumat (mimo jiné) zákonnost správního aktu.124 

 Evropský soud pro lidská práva je však v civilní větvi čl. 6 EÚLP o něco 

benevolentnější, pokud se jedná o případy z oblasti správního práva. Tehdy nepožaduje striktní 

přezkum a netvrdí, že soud má nahradit názor správního orgánu svým vlastním názorem. Při 

posuzování dostatečnosti soudního přezkumu je přitom nutno posoudit: 

„(i) pravomoci příslušného soudního orgánu, 

(ii) oblast, jíž se rozhodnutí správního orgánu týká, a to zejména z pohledu, zda obsahuje 

posouzení otázek vyžadujících zvláštní odborné znalosti, 

(iii) míru správního uvážení, kterou v dané věci příslušné správní orgány mají, 

(iv) způsob, jakým bylo rozhodnutí přijato, zejména z pohledu záruk, které měli účastníci 

správního řízení k dispozici, a 

(v) obsah sporu včetně rozsahu soudní žaloby.“125 
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 Např. rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ze dne 25. 10. 1989, Allan Jacobsson v. Švédsko, č. 
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 Relevantní judikatura se zde ovšem výslovně nevyjadřuje k prostoru pro veřejnou 

správu při interpretaci práva, nýbrž pouze k přezkumu správního uvážení (zahrnujícího i vážení 

zájmů, zejména v územním plánování126) a skutkových zjištění. 

 Podívejme se teď, jak zkoumanou problematiku řeší dva nejvýznamnější kontinentální 

systémy správního soudnictví – francouzský a německý. 

3.4 Francouzská republika 

 Z hlediska dělby moci je francouzské správní soudnictví specifické tím, že v jistém 

smyslu je součástí veřejné správy, nikoliv moci soudní (tzv. francouzská úchylka127). 

O nezávislosti správních soudů lze vyjádřit pochybnosti, zejména pokud jde o Státní radu,128 

byť v tomto ohledu postupně dochází k emancipaci správního soudnictví. Každopádně, soudy 

v zásadě nejsou při přezkumu správních aktů deferenční. V praxi se sice zpravidla omezují na 

„minimální kontrolu“, která se nesoustředí na skutkové otázky, zneužití pravomoci, 

proporcionalitu apod., ale zákonnost v užším slova smyslu vždy posoudí.129 Tuto kapitolu je 

tak možné vnímat převážně jako zprávu o slepé uličce.130 

 Zajímavým prvkem v dělbě moci se ve Francii staly nezávislé správní úřady (autorités 

administratives indépendantes), které se, podobně jako v USA,131 staly jakousi čtvrtou mocí 

ve státě a vyvolaly ústavněprávní pnutí.132 Aby jejich speciální postavení nebylo narušeno, 

soudy zpočátku cítily potřebu zdrženlivosti vůči rozhodnutím těchto úřadů, postupem času 

však přezkum nabýval na intenzitě a dnes již není k rozeznání od přezkumu jiných správních 

aktů.133 

                                                 
126
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3.5 Spolková republika Německo 

 I německé správní soudy si obecně vzato právní otázky posuzují samy a podle § 113 I 

1 VwGO zruší nezákonné rozhodnutí. Německá teorie však rozpracovala fenomén neurčitých 

právních pojmů, které se dají chápat jako delegace právotvorby.134 Připouští se, aby 

zákonodárce (explicitně či implicitně) zmocnil exekutivu k jejich konkretizaci 

(Beurteilungsspielraum) a omezil soudní přezkum, což nese jistou podobu k doktríně 

Chevron,135 která se též zpravidla aplikuje u neurčitých právních pojmů (byť se tento termín 

v angloamerické doktríně nepoužívá). Takové zmocnění však musí mít své ospravedlnění – 

např. u činností veřejné správy, které nesou prvky subjektivního hodnocení (kontrolní činnost, 

kolegiální rozhodování expertů) nebo nejistoty (prevence možných rizik v oblasti ekonomiky 

či životního prostředí).136 Soudy pak výklad neurčitého právního pojmu přezkoumají 

obdobným standardem jako při přezkumu správního uvážení dle § 114 VwGO. 

 Stojí za povšimnutí, že takto nízkému standardu přezkumu se může těšit i konkretizace 

neurčitého právního pojmu stanovená abstraktním správním aktem (normkonkretisierende 

Verwaltungsvorschriften). To platí při řešení odborných (technických) otázek, opět zejména v 

případech nejistoty či potřeby prevence (životní prostředí, ochrana zdraví, bezpečnost).137 

 Správní soudy mohou být zdrženlivé také při přezkumu provedeného vážení zájmů. 

Jako příklad lze uvést Spolkový kontrolní úřad pro mládeži škodlivá média (Bundesprüfstelle 

für jugendgefährdende Medien, dříve Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften), 

v jehož pravomoci je zapsat dílo na „index“ v případě, kdy ochrana mladistvých převažuje 

(mimo jiné) nad uměleckou svobodou. Není úkolem správního soudu, aby prováděl vlastní 

vážení.138 Byť tento případ někteří také podřazují pod Beurteilungsspielraum,139 lze ho vnímat 
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odlišně: soudy zde nejsou deferenční vůči samotnému výkladu neurčitých právních pojmů jako 

Jugendschutz či Kunstfreiheit, nýbrž až k jejich porovnávání v individuálních případech.140 

 To, že i německý zákonodárce může překonat interpretaci soudního rozhodnutí, asi 

nejde ukázat lépe, než odkazem na „zákon, kterým se překonává rozsudek Spolkového 

ústavního soudu z 3. března 2004 (akustické sledování obytných prostor)“.141 

3.6 Dílčí závěry 

 Dokladem toho, že provedená komparace nebyla pouhý „právně-geografický výlet“,142 

nýbrž poskytla důležitou inspiraci pro další části práce, je následující tabulka. 

Tabulka 1: Důvody deference v mezinárodním srovnání 

Důvod deference Výskyt Aplikace 

proporcionalita, vážení zájmů USA, UK, RF, BRD kap. 5.1 

právo na samosprávu UK kap. 5.1 

politické otázky USA kap. 5.2 

odborné otázky USA, BRD, částečně UK kap. 5.3 

pluralita interpretací USA, částečně UK část čtvrtá, kap. 5.4 

správní praxe/správní akty USA, BRD kap. 5.5 

 

 U jednotlivých zkoumaných zemí jsem také zmínil, že konečné slovo při řešení 

právních otázek má pochopitelně parlament, který může jakékoliv soudní rozhodnutí (učiněné 

v rovině jednoduchého práva) či správní praxi výslovně překonat zákonem. Pokud o to ovšem 

bude mít zájem.  
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4. Pluralita interpretací v české judikatuře 

 Ani české soudy se nevyhnou situacím nejednoznačného výkladu práva, jak pregnantně 

vyjádřil Ústavní soud: „V právním státě je třeba tvorbě právních předpisů věnovat nejvyšší 

péči. Přesto se však nelze vyhnout víceznačnostem, což plyne jak z povahy jazyka samotného, 

tak z abstraktnosti právních norem, jakož i z omezenosti lidského poznání, stejně jako 

z dynamické povahy sociální reality.“143 

 Pochybnosti o správném výkladu mohou nastat již v průběhu interpretace, např. pokud 

standardní výkladové metody nepřinesou jednoznačný výsledek.144 „Jsou-li k dispozici dva 

rovnocenné výklady, z nichž jeden je extenzivní a druhý restriktivní, musí soud zvolit ten z nich, 

jenž odpovídá dalším metodám výkladu, zejména pak úvaze teleologické“.145 

 České správní soudy (a Ústavního soudu ve správních věcech) však také výslovně 

připouští, že v některých případech jsou jednotlivé výklady práva rovnocenné. Následující část 

práce zanalyzuje judikaturu, ve které soud došel k závěru o pochybnostech při výkladu práva, 

resp. k dvojímu možnému výkladu, a další rozhodnutí, která se k takovým situacím 

vyjadřovala. Obvyklým řešením nerozhodného výkladu práva bývá uplatnění zásady in dubio 

pro libertate, které věnuji největší pozornost. 

4.1 Souladný výklad 

 Tři pravidla obsažená v této části (ústavně, mezinárodně a euro- konformní výklad) 

fungují na obdobném základě.146 Vycházejí z principu hierarchie právního řádu, tedy 

požadavku souladnosti (konformity) výkladu s prameny práva, které mají vyšší právní sílu, 

mají aplikační přednost, nebo sice nejsou přímo aplikovatelné, ale je vhodné k nim přihlédnout. 

 Při uplatňování tohoto požadavku může dojít k různým situacím vyžadujícím různé 

přístupy, které jsou seřazeny od „nejhrubšího“ po „nejjemnější“: 

1) Jediný možný výklad je nonkonformní. Předpis bude zrušen (v případě rozporu s ústavou), 

příp. neaplikován (v případě rozporu s mezinárodním či unijním právem). 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2007, sp. zn. I. ÚS 643/06, bod 50. 
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 Srov. stanovisko Ústavního soudu ze dne 21. 5. 1996, sp. zn. Pl. ÚS-st. 1/96. 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 9. 10. 2001, sp. zn. II. ÚS 277/99. 
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 Srov. BOBEK, M. Evropské právo v aplikační praxi správních orgánů a soudů – přílivová vlna anebo postupný 

průsak? Soudní rozhledy, 2008, č. 10, str. 372. 
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2) Existuje více možných výkladů. Během interpretace se systematickým výkladem vyřadí 

nonkonformní výklady. 

3) Soud rozpracuje veškeré výkladové varianty, a nonkonformní vyřadí až na závěr. 

4) Existuje více rovnocenných výkladů. Zohledníme pramen práva, který není přímo závazný. 

5) Existuje více rovnocenných výkladů. Každý jeden z nich by byl sám o sobě konformní, ale 

přikloníme se k výkladu, který je konformnější (optimalizace). 

 Bystřejší čtenáři si všimli, že pro téma práce jsou přímo relevantní jen body 4 a 5. Chci 

ale pomocí úplného výčtu ukázat, že pravidlo souladného výkladu má obecnější dosah a jeho 

uplatňování může nabývat různé intenzity, jak popisuji podrobně níže. 

4.1.1 Ústavně konformní výklad 

 Patrně neohromím informací, že protiústavní předpis podléhá zrušení Ústavním 

soudem. Pokud však ustanovení právního předpisu umožňuje více interpretací, je nutné 

interpretovat ho ústavně konformním způsobem.147 Tato povinnost dopadá na všechny orgány 

veřejné moci.148 

 Jemnější pravidlo ústavně konformního výkladu se uplatní za situace, kdy existuje 

„více metodologicky racionálně obhajitelných interpretačních alternativ“149 a žádná z nich by 

nebyla v rozporu s ústavou. V takovém případě se upřednostní ta interpretace, která nejlépe 

optimalizuje základní práva a svobody, a je tím pádem „ústavně konformnější“.150 Takový 

přístup se v podstatě dá ztotožnit s níže rozvedenou zásadou in dubio pro libertate, jak to 

ostatně učinil i Ústavní soud.151 

4.1.2 Mezinárodně konformní výklad 

 Při řešení právních otázek je nutno přihlédnout i k jiným mezinárodním smlouvám než 

smlouvám podle čl. 10 Ústavy, neboť „Česká republika dodržuje závazky, které pro ni 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 26. 3. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 48/95. 
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 NEVRLKOVÁ, J., MOLEK, P. Problém konformity při interpretaci právních norem. Právní rozhledy, 2006, 

č. 2, str. 48–49. 
149

 Nález Ústavního soudu ze dne 10. 3. 2005, sp. zn. I. ÚS 303/04. 
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 Nálezy Ústavního soudu ze dne 10. 3. 2005, sp. zn. I. ÚS 303/04, a ze dne 15. 11. 2010, sp. zn. I. ÚS 517/10, 

bod 131. 
151

 Nález Ústavního soudu ze dne 16. 6. 2015, sp. zn. I. ÚS 3930/14, body 34 a 39. 
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vyplývají z mezinárodního práva.“152 To ale platí jen v případě, kdy existuje více možných 

výkladů. Tak Ústavní soud podpůrně argumentoval Úmluvou o potlačování obchodu s lidmi 

a potlačování prostituce druhých osob: „Ačkoli tato mezinárodní smlouva nebyla vyhlášena ve 

Sbírce zákonů a není tak mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy, která je součástí právního 

řádu, nelze ji při interpretaci jednoduchého práva s ohledem na čl. 1 odst. 2 Ústavy pominout. 

I když mezinárodní smlouva není součástí českého právního řádu ve smyslu čl. 10 Ústavy, je 

třeba jednoduché právo, které připouští několikerý výklad, interpretovat způsobem, který je 

souladný s mezinárodněprávními závazky České republiky. Jak shora uvedeno, § 10 zákona 

o obcích neobsahuje jednoznačné řešení otázky, zda obec může prostituci zakázat vůbec na 

všech svých veřejných prostranstvích. S mezinárodněprávními závazky České republiky 

vyplývajícími z Newyorské úmluvy je více slučitelný výklad, podle kterého může obec prostituci 

zakázat nejen na některých, nýbrž též na všech veřejných prostranstvích. [...] Pokud je 

ustanovení jednoduchého práva jednoznačné (lex clara), nelze aplikovat mezinárodní smlouvu, 

která není smlouvou podle čl. 10 Ústavy, nýbrž se má aplikovat nesporné ustanovení 

jednoduchého práva České republiky.“153 

 Ke smlouvám podle čl. 10 Ústavy, které však nejsou přímo aplikovatelné (self-

executing), lze též pouze přihlédnout při interpretaci národního práva.154 V judikatuře se takto 

operuje s Aarhuskou úmluvou155.156 ÚS zde začasté směšuje požadavek ústavně a mezinárodně 

konformního výkladu: „Závazkům vyplývajícím z Aarhuské úmluvy Ústavní soud nepřiznal 

v žádném z jejích ustanovení přímý účinek. Ústavní soud je však povinen vyložit ustanovení 

ústavního pořádku, jež se dotýkají práva na soudní ochranu, takovým způsobem, aby byla 

umožněna účinná ochrana práv fyzických a právnických osob. Je-li tedy možné interpretovat 

vnitrostátní normy vícero možnými způsoby, má přednost ten výklad, který naplňuje požadavky 

Aarhuské úmluvy.“157 
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 Čl. 1 odst. 2 Ústavy. 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 69/04, bod 51. 
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 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 1. 2007, č. j. 3 Ao 2/2007-42. MALENOVSKÝ, J. Postavení 

mezinárodních smluv o lidských právech v českém právu po 1. červnu 2002. Právník, 2002, č. 9, str. 926. 
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 Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech 

životního prostředí, vyhlášená sdělením č. 124/2004 Sb. m. s. 
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 Počínaje rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 7. 2006, č. j. 1 Ao 1/2006-74. Blíže viz 

VOMÁČKA, V. Ekologické spolky v pozici žalobců aneb s čím se potýkají české správní soudy. Soudní rozhledy, 

2018, č. 6, str. 183–185. 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 13. 10. 2015, sp. zn. IV. ÚS 3572/14, bod 28. 
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4.1.3 Eurokonformní výklad 

 Jelikož k Aarhuské úmluvě přistoupila i Evropská unie, podléhá též požadavku 

eurokonformního výkladu.158 Ten se uplatní u těch pramenů práva Evropské unie, které nejsou 

přímo aplikovatelné. V rámci sekundárního práva EU se jedná především o směrnice a doporu-

čení. Tzv. nepřímý účinek práva EU vyplývá ze zásady loajální spolupráce,159 na národní 

úrovni z čl. 1 odst. 2 a čl. 10a Ústavy. „Pokud tedy existuje několik interpretací [...], přičemž 

jen některé z nich vedou k dosažení závazku, který převzala Česká republika v souvislosti se 

svým členstvím v EU, je nutno volit výklad, který podporuje realizaci tohoto závazku, a nikoli 

výklad, který tuto realizaci znemožňuje.“160 Nepřímý účinek může v zásadě působit i v nepro-

spěch jednotlivce.161 

 Jemnější přístup představuje nález Ústavního soudu, dle kterého se v případě sporného 

znění předpisu uplatní domněnka in favorem conventionis, podle které se zákonodárce nehodlal 

odchýlit od účelu sledovaného unijním právem, takže v pochybnostech je nutno sledovat výklad 

podaný orgány EU.162 Na nález se odkázal i NSS: „povinností soudní moci je interpretovat 

a aplikovat vnitrostátní právo eurokonformním způsobem, tedy při více výkladových 

variantách volit tu, jež bude v souladu s právem Evropské unie“.163 

4.2 Rozumný výklad 

 „V souladu s principem právní jistoty má každý adresát právní normy právo očekávat, 

že řešení, která zákonodárce zvolí, jsou racionální a směřují k funkčnímu uspořádání 

společenských vztahů, a nikoliv naopak. Jestliže zákonodárce z nejrůznějších - často velmi 

pochybných a voluntaristických - důvodů zvolí řešení jiné, musí je tím spíše přesně, jasně, 

určitě a srozumitelně vyjádřit v právních předpisech, jimiž jsou právní normy komunikovány 

svým adresátům. Neučiní-li tak, je zcela na místě dát přednost takovému výkladu, který je 

rozumný a odpovídá přirozenému smyslu pro spravedlnost.“164 Citované pravidlo, které by se 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 17. 3. 2009, sp. zn. IV. ÚS 2239/07, bod 18. 
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 Čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii. 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 3. 5. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 66/04, bod 61. 
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 BOBEK, M., BŘÍZA, P., KOMÁREK, J. Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. Praha: C. H. Beck, 2011, 

str. 369–375. 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 16. 7. 2015, sp. zn. III. ÚS 1996/13, bod 33. 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 11. 2015, č. j. 2 As 218/2015-62, bod 35. 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 5. 2004, č. j. 1 As 9/2003-90. 
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dalo pojmenovat „požadavek rozumného výkladu“,165 postuluje, že v případě výkladových 

alternativ musí dostat přednost takový výklad, který nepovede k absurdním důsledkům,166 který 

zabezpečí spravedlivý průběh a uspořádání soutěžních vztahů167 či který zaručí ochranu práv 

účastníků stavebního řízení.168 

 Abych předešel zmatení, musím na tomto místě upozornit, že s požadavkem rozumnosti 

či racionality operuje česká veřejnoprávní judikatura ve třech zcela nezávislých situacích, 

přičemž v každé z nich také vychází z jiného inspiračního zdroje. Zaprvé se jedná o požadavek 

rozumného výkladu, o kterém pojednává tato kapitola, kde Nejvyšší správní soud odkazuje na 

V. Knappa.169 Zadruhé se jedná o test rozumnosti jakožto čtvrtý krok přezkumu obecně 

závazných vyhlášek, který pronikl z britské doktríny Wednesbury (o tom se zmiňuji v kap. 3.2). 

A zatřetí používá Ústavní soud také test racionality při posuzování zásahu do hospodářských 

a sociálních práv vypočtených v čl. 41 odst. 1 LPS. Tuto metodu pro změnu inspiroval rational 

basis test Nejvyššího soudu USA.170 

 Ale zpět k věci. Zajímavý střet interpretačních východisek řešil Nejvyšší správní soud 

v situaci neefektivního nastavení právní odpovědnosti v právu životního prostředí, které 

neumožňovalo postihovat spolupachatele a účastníky deliktu. Ve správním trestání odmítl 

korekci legislativní nedostatečnosti ve smyslu rozumného výkladu, který „by totiž vedl k 

nezákonnému rozšiřování deliktně odpovědných osob a k rozporu se zásadou právní jistoty 

a zásadou in dubio pro mitius.“171 

 Popisované pravidlo se jinak standardně používá během interpretace, přičemž nabývá 

dvou forem. Jedna linie judikatury stanoví: „soudy musí při své činnosti postupovat tak, aby 

interpretační a aplikační právní problémy řešily s maximální mírou racionality. Jestliže 

interpretace právní normy za použití jazykové metody výkladu vede k nerozumným výsledkům, 

zakládajícím neodůvodněnou nerovnost mezi subjekty, je na místě použít další výkladové 

metody, jako je metoda výkladu systematického, logického, teleologického či historického, 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 1. 2006, č. j. 6 A 89/2002-95. 
166

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 6. 2007, č. j. 1 Ao 3/2007-60. 
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které by přiměřeně korigovaly interpretační výsledky plynoucí ze základního, nikoliv však 

jediného, výkladu jazykového.“172 Druhá judikatorní linie operuje se zásadou vyloučení 

absurdních závěrů.173 Ta se řadí do teleologického výkladu174 a v této podobě je naopak 

způsobilá vyloučit argument optimalizace základních práv a svobod.175 J. Wintr též opatrně 

připouští její využití jakožto pravidla přednosti při střetu jazykového a teleologického 

výkladu.176 

4.3 In dubio pro libertate 

 Nejčastějším řešením plurality výkladů je v české soudní praxi použití zásady in dubio 

pro libertate, kterou jsem v kapitole 2.3 vymezil jako metapravidlo.177 Této judikatuře se tedy 

budu věnovat podrobněji. Nastíním, kdy se metapravidlo používá, z čeho se jeho existence 

vůbec odvozuje, a dále poukážu na několik množin situací, kdy lze o jeho aplikovatelnosti 

pochybovat – opět s odkazy na relevantní judikaturu. Z mého pohledu nejzajímavější 

problematikou jsou trojstranné právní vztahy, typické pro některé oblasti správního práva. 

V nich může dojít k tomu, že při výkladu práva vstřícnému vůči jednomu adresátu práva dojde 

k újmě na straně jiného adresáta.  

 Již podle prvorepublikové judikatury každý zákon, jímž se omezují svobody a ukládají 

povinnosti, musel být vykládán přesně, a v případě pochybností spíše ve prospěch svobody 

jednotlivce.178 

 Podívejme se na tři rozhodnutí, která položila základ pro novodobé použití 

metapravidla in dubio pro libertate a byla dalšími rozhodnutími často citována. Ústavní soud 

pravidlo aplikoval v situaci, kdy správce daně uložil na základě dvou ustanovení zákona 

daňovou povinnost ze stejného příjmu plátci daně i poplatníkovi: „Z hlediska ryze 

formálněprávního lze sice pro oba způsoby zdanění shledat zákonný podklad, avšak za situace, 

kdy právo umožňuje dvojí výklad, nelze při řešení případu pominout, že na poli veřejného práva 
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 Nález nejvyššího správního soudu ze dne 2. 7. 1923, Boh. A 2592/23. 
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mohou státní orgány činit pouze to, co jim zákon výslovně umožňuje (na rozdíl od občanů, kteří 

mohou činit vše, co není zákonem zakázáno – čl. 2 odst. 3 a 4 Ústavy). Z této maximy pak plyne, 

že při ukládání a vymáhání daní podle zákona (čl. 11 odst. 5 Listiny), tedy při de facto odnětí 

části nabytého vlastnictví, jsou orgány veřejné moci povinny podle čl. 4 odst. 4 Listiny šetřit 

podstatu a smysl základních práv a svobod. Jinak řečeno, v případě pochybností jsou povinny 

postupovat mírněji (in dubio mitius).“179 

 Na půdě Nejvyššího správního soudu byl klíčový disent ke stanovisku pléna týkajícímu 

se započtení daňového přeplatku po prohlášení konkursu: „Z ústavního pořádku České 

republiky lze rovněž dovodit zásadu in dubio pro libertate přikazující dát přednost interpretaci 

šetřící práva a svobody jednotlivce, jestliže vyvstanou pochybnosti, zda přijmout výklad 

svědčící autonomii jedince na straně jedné, nebo výklad svědčící veřejné moci na straně druhé. 

V platném ústavním právu má tato zásada oporu v preambuli Ústavy, odvolávající se na 

osvědčené principy právního státu, článku 1 odst. 1 Ústavy, prohlašujícího Českou republiku 

za právní stát, článku 2 odst. 3 a 4 Ústavy a článku 2 odst. 2 a 3 Listiny základních práv 

a svobod, podle nichž je při realizaci veřejné moci zakázáno vše, co není výslovně dovoleno, 

zatímco v privátní sféře je vše dovoleno, co není zakázáno, a konečně i v článku 4 Listiny 

základních práv a svobod, podle něhož mohou být povinnosti ukládány toliko na základě 

zákona, v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod, přičemž zákonná omezení 

základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené 

podmínky, a při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno 

jejich podstaty a smyslu; taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které 

byla stanovena.“180 

 Třetí význačný judikát vzešel z kauzy globálních celních záruk: „Je-li k dispozici více 

výkladů veřejnoprávní normy, je třeba volit ten, který vůbec, resp. co nejméně, zasahuje do 

toho kterého základního práva či svobody. Tento princip ‚in dubio pro libertate‘ plyne přímo 

z ústavního pořádku (čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky nebo čl. 2 odst. 3 a čl. 

4 Listiny, viz i stanovisko menšiny pléna NSS in usnesení ze dne 29. 4. 2004 č. 215/2004 Sb. 

NSS). Jde o strukturální princip liberálně demokratického státu, vyjadřující prioritu 

jednotlivce a jeho svobody před státem“.181 
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 Do dnešních dní lze napočítat řádově tisíce rozhodnutí, kde metapravidlo zmínila 

některá z procesních stran, stovky rozhodnutí, ve kterých soud připustil jeho obecnou platnost, 

a desítky rozhodnutí, kde bylo skutečně aplikováno. 

 Podmínkou aplikace pravidla jsou rovnocenné výklady práva, což judikatura vyjadřuje 

různými obraty: 

- zákon připouští dvě možná řešení182 

- zákon umožňuje vícero argumentačně podložených výkladů183 

- žádná výkladová alternativa není zjevně a jednoznačně přesvědčivější než ostatní184 

- oba výklady dávají smysl185 

- právní otázka je sporná či nejasná186 

 Žalobci jsou při argumentaci metapravidlem často neúspěšní, neboť soud o správné 

interpretaci pochybnosti nemá.187 Začasté ale přesto explicitně existenci metapravidla uzná s 

tím, že v tomto případě ho však netřeba aplikovat. Takové konstatování je vlastně zbytečné,188 

domnívám se však, že soudy jsou k tomu vedeny povinností vypořádat se se všemi žalobními 

body.189 Nemyslím si ovšem, že by rozsudek mohl být označen za nepřezkoumatelný jen kvůli 

opomenutí tohoto argumentu. Tím, že se soud přikloní k jedné interpretaci, totiž říká 

implicitně,190 že metapravidlo není třeba použít. 

 S obdobnou redundancí se lze setkat i v některých rozhodnutích vyhovujících žalobci, 

která zmiňují metapravidlo, poněkud nepatřičně, podpůrně. Tak Nejvyšší správní soud poté, co 

dospěl k přesvědčivému výkladu zákona, nadbytečně dodává: „Nelze opomenout ani aplikaci 

žalobcem zmiňovaného obecného principu in dubio pro libertate [...], byť na základě výše 

provedených výkladových postupů již zde mnoho prostoru pro ‚pochybnosti‘ nezbývá.“191 Jinou 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 21. 10. 2002, sp. zn. IV. ÚS 273/02. 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 4. 2011, č. j. 2 Afs 20/2011-77, bod 18. 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 8. 2017, č. j. 2 Afs 62/2017-37, bod 33. 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 3. 2018, č. j. 6 Afs 399/2017-26, bod 26. 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 2. 2010, č. j. 1 Afs 1/2010-59. 
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 Shodně WINTR, J. Metody a zásady interpretace práva. 2. vyd. Praha: Auditorium, 2019, str. 202. 
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 Srov. KADLEC, O. Interpretační pravidlo v pochybnostech ve prospěch: účinný nástroj, nebo rétorická 

ozdoba? Právník, 2016, č. 6, str. 537. 
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 SOCHOROVÁ, V. § 103 [Důvody kasační stížnosti]. In: BLAŽEK, T., JIRÁSEK, J., MOLEK, P., POSPÍŠIL, 

P., SOCHOROVÁ, V., ŠEBEK, P. Soudní řád správní - online komentář. 3. aktualizace. Praha: C. H. Beck, 2016. 
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 K přípustnosti implicitního odůvodnění rozhodnutí viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 6. 

2017, č. j. 2 As 337/2016-64, bod 61. 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2011, č. j. 2 Afs 43/2011-66, bod 21. 
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formou zmínky o metapravidlu jaksi obiter dictum bylo upozornění soudu poté, co označil 

postup finančního úřadu za nezákonný, že „i kdyby se přiklonil k výkladu ust. § 259c odst. 2 

a 3 daňového řádu dle žalovaného, který uvedl v napadeném rozhodnutí, pak by zde byly dva 

srovnatelně relevantní interpretační výsledky a nešlo by se vyhnout aplikaci zásady in dubio 

pro libertate“.192 

 Cennější je, pokud se soud pokusí o zobecňující úvahu, za jakých okolností se jedná 

o srovnatelně přesvědčivé interpretace. Podle Nejvyššího správního soudu například není 

rovnocenným výkladem ten, který vždy povede k porušení zákona.193 Uzavřel tak, že zákaz 

protisměrného zastavení a stání194 se vztahuje i na jednosměrné pozemní komunikace. Na 

takové komunikaci totiž lze protisměrně zaparkovat (a odjet) jen jízdou v protisměru či 

zakázaným195 otáčením. Rovnocenným nemůže být ani výklad vedoucí k absurdním 

důsledkům, jak bylo zmíněno v předchozí kapitole.196  

 Jak je zjevné z výňatků výše, pionýrská judikatura se zabývala problematikou daní 

a cel. V této oblasti se ostatně pohybuje i valná většina dalších rozhodnutí zmiňujících toto 

metapravidlo, dále je poměrně populární ve správním trestání;197 příkladem jeho aplikace 

v hmotném právu mimo tyto dva okruhy jsou porušení rozpočtové kázně,198 místní referenda199 

či otázka způsobilosti k výkonu povolání200. 

 V procesním právu se uplatnilo pro úpravu správního řízení i řízení ve správním 

soudnictví (lhůty,201 dokazování,202 soudní poplatky203), stejně tak metapravidlo soudy použily 
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 Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 12. 2018, č. j. 25 Af 9/2018-36. 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 11. 2018, č. j. 8 As 274/2018-23, bod 19. 
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 § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 411/2005 Sb. 
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 § 24 odst. 4 písm. g) zákona o silničním provozu. 
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 Viz tedy výše citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 2. 2008, č. j. 2 Afs 101/2007-49. 
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 Namátkou rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 2. 2011, č. j. 1 Afs 91/2010-45. 
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 Rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 6. 2012, č. j. 5 Afs 8/2012-42, bod 16, a ze dne 10. 10. 2014, 

č. j. 4 As 117/2014-39, bod 45. Odvod za porušení rozpočtové kázně není správním trestáním (viz rozsudek 

Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 3. 2015, č. j. 5 As 95/2014-46). 
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 Rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 8. 2012, č. j. Ars 1/2012-26, bod 14, a ze dne 31. 8. 2017, 

č. j. Ars 2/2017-60, bod 42. 
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 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. 9. 2011, č. j. 9 A 22/2011-127. 
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 Rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 8. 2016, č. j. 6 As 231/2015-44, bod 46, a ze dne 7. 2. 2020, 

č. j. 9 Azs 366/2019-20, bod 45. 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 5. 3. 2009, sp. zn. II. ÚS 281/09, bod 18. 
203

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 2. 2016, č. j. 10 Afs 186/2014-60, bod 34. 
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pro procesní normy při soudním přezkumu voleb,204 v občanském soudním řízení205 i trestním 

řízení206. 

4.3.1 Ústavní základ 

 Pokud máme zásadu in dubio pro libertate považovat za součást české ústavy, ačkoliv 

není v žádném pramenu ústavního pořádku výslovně vyjádřena, musíme si odpovědět na 

otázku, zda je vyjádřena implicitně, tedy zda ji lze z nějakých ustanovení takových pramenů 

vydedukovat.207 Na tomto základě je pak možné dovodit, v jakých případech se bude aplikovat.  

 Nutno podotknout, že judikatura v tomto ohledu rozhodně neposkytuje jasnou 

odpověď, když „žongluje“ s celou řádkou ustanovení. 

 Jedna linie úvah se opírá o zásadu legality podle čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 LPS 

v protikladu k zásadě legální licence podle čl. 2 odst. 4 Ústavy a čl. 2 odst. 3 LPS. To implikuje 

všeobecné omezení veřejné správy (zejm. pokud zákonodárce nebyl schopen formulovat 

přesně). Státní (resp. veřejná) moc musí být uplatňována v mezích zákona při všech činnostech 

vrchnostenské veřejné správy, tzn. při rozhodování o právech i povinnostech. Při rozhodování 

o povinnostech to znamená restriktivní přístup, který působí ve prospěch jednotlivce. Tento 

princip dále konkretizuje generální výhrada zákona podle čl. 4 odst. 1 LPS. V některých 

rozhodnutích se argumentuje také speciální výhradou zákona, a to zejména čl. 11 odst. 5 

LPS,208 dále se můžeme setkat s odkazem na čl. 8 odst. 2209 a čl. 21 odst. 3210 LPS. 

 V tomto smyslu se judikatura podobá jiné, nezávislé „judikatorní linii“, která požaduje 

určitost právních předpisů s tím, že nejasnost úpravy (pochybení normotvůrce) nelze přičítat k 

tíži soukromým subjektům.211 „Nelze se totiž ztotožnit s tím, aby negativní důsledky nedostatků 

v právní úpravě, ať už jde o absenci příslušných norem (jako je tomu v daném případě), nebo 

jejich nesrozumitelnou formulaci, pokud jsou jimi ze strany státu ukládány povinnosti občanům 
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 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2012, č. j. Vol 7/2012-69, bod 22. 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 25. 11. 2014, sp. zn. I. ÚS 2472/13, bod 33, a cit. judikatura. Usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 5. 9. 2018, sp. zn. 27 Cdo 5516/2016. 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 16. 6. 2015, sp. zn. I. ÚS 1119/15, bod 30. Blíže viz kap. 4.3.7. 
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 SVOBODA, P. Ústavní základy správního řízení v České republice: právo na spravedlivý proces a české 

správní řízení. Praha: Linde, 2007, str. 30–31. 
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 Např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 5. 2009, č. j. 7 Afs 103/2008-71. 
209

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 4. 2014, č. j. 6 As 146/2013-44, bod 33. 
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 Odlišné stanovisko soudce R. Waltra ke stanovisku Nejvyššího soudu ze dne 15. 2. 2017, sp. zn. Cpjn 

23/2016 (omezení volebního práva civilním soudem). 
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 Počínaje nálezem Ústavního soudu ze dne 2. 2. 2000, sp. zn. I. ÚS 22/99. 
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(jednotlivcům), nesly právě tyto subjekty. Jestliže nastane právní situace, že v úvahu připadá 

více možností jednání (v daném případě lze hovořit spíše o nutnosti), pak je nezbytné volbu 

jednotlivce pro některou z nich respektovat.“212 Tato linie si přitom vystačí bez zásady in dubio 

pro libertate, když argumentuje právním státem (čl. 1 Ústavy) a právě výhradou zákona (čl. 2 

odst. 3 a čl. 4 odst. 1 LPS). Ze zásady přísné vázanosti veřejné moci zákonem vyvozuje příkaz 

k použití striktně jazykového výkladu, tedy nemožnost dointerpretovat předpis (ve prospěch 

státu) teleologicky. Jedná se o výstižný příklad toho, kdy textualismus neznamená respekt, 

nýbrž obstrukce vůči zákonodárci.213 

 Někteří autoři tvrdí, že i zásada in dubio pro libertate spočívá (pouze) v zákazu 

teleologické interpretace.214 Tento pohled by však neposkytl úplný obrázek o české judikatuře. 

Aplikace metapravidla sice vskutku mnohdy vede k upřednostnění jazykového výkladu, pokud 

se orgány veřejné moci dovolávají úmyslu zákonodárce.215 Při interpretaci zákona č. 588/1992 

Sb., o dani z přidané hodnoty, tak NSS učinil dokonce přesto, že byl vítězný výklad v rozporu 

se základními strukturálními principy DPH.216 Stejně tak ale v jiných případech dostává 

přednost výklad dosažený nadstandardními metodami, pokud je ve prospěch jednotlivce.217 

V tomto směru má tedy metapravidlo širší dosah než judikatura popsaná v předchozím 

odstavci. 

 Dalším ustanovením používaným pro ospravedlnění metapravidla je čl. 4 odst. 4 LPS, 

dle kterého musí být šetřeno podstaty a smyslu základních práv a svobod.218 Toto ustanovení 

má akcesorickou povahu, tzn. je aplikovatelné pouze ve spojení s konkrétním právem, a to 

nikoliv s každým (veřejným) subjektivním právem, nýbrž pouze s právem vyplývajícím 

z ústavního pořádku.219 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 11. 4. 2001, sp. zn. II. ÚS 487/2000. 
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 Srov. SOBEK, T. Úmysl zákonodárce a skutečné právo. In: GERLOCH, A., TRYZNA, J., WINTR, J. (eds). 

Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, str. 79–80: „Soudce vstřícně 

spolupracuje se zákonodárcem tehdy, když inteligentně dotváří (nutně nedokonalý) zákon ve směru 

zákonodárcova úmyslu. Ale to textualista odmítá udělat. Textualismus, to jsou vlastně soudcovy obstrukce vůči 

zákonodárci.“  
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 THURONYI, V., BROOKS, K., KOLOZS, B. Comparative Tax Law. 2. vyd. Alphen aan den Rijn: Wolters 

Kluwer, 2016, str. 128.  
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 Např. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 12. 2. 2008, č. j. 11 Ca 371/2006-55, či rozsudek Krajského 

soudu v Brně ze dne 3. 11. 2016, č. j. 62 Af 23/2015-112. 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 10. 2008, č. j. 7 Afs 54/2006-155, body 59–60. 
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 Např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 2. 2010, č. j. 2 Afs 75/2009-42, a ze dne 18. 8. 2016, 

č. j. 4 Afs 109/2016-26, body 24–26. 
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 Např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 6. 2013, č. j. 6 Ans 5/2013-47, bod 37. 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 12. 4. 1995, sp. zn. Pl. ÚS 12/94. 
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 Dalším užívaným ustanovením je čl. 1 odst. 1 Ústavy, zpravidla jako doplněk, 

zřídkakdy samostatně.220 Originálním byl poukaz na čl. 4 Ústavy v rozsudku ohledně 

zdaňování sportovců, podle kterého správní soud nemůže „použít bez dalšího výklad, který je 

zjevně nevýhodný a nechtěný pro obě strany daného smluvního vztahu, tzn. pro sportovce i jeho 

klub.“221 

 Předchozími odstavci jsem se snažil ukázat, že ústavní základ metapravidla není 

v judikatuře vyložen ani zdaleka jednotně. To jednak snižuje přesvědčivost samotného tvrzení 

o existenci metapravidla v českém ústavním pořádku, jednak to znejasňuje, pro jakou množinu 

právních vztahů je vlastně použitelné. Tím se zabývám v následující kapitole. 

4.3.2 Aplikovatelnost na podústavní právo 

 Většina rozhodnutí pro podporu metapravidla cituje vícero ustanovení ústavního 

pořádku. To pravidelně vede k paradoxu, že soud nejdříve vysvětlí na základě čl. 2 Ústavy 

a čl. 2 LPS, že ukládání jakýchkoli veřejnoprávních povinností musí být jednoznačné, a násled-

ně vysvětluje s poukazem na čl. 4 odst. 4 LPS, jaké základní právo bylo zasaženo, aby mohl 

metapravidlo aplikovat.222  

 Možným pojítkem mezi veřejnými subjektivními právy a základními právy a svoboda-

mi je právo na obecnou svobodu. Podle Ústavního soudu je v ústavě obsaženo přímo 

aplikovatelné právo na autonomii vůle a svobodné individuální jednání. Stát smí do autonomní 

sféry zasáhnout pouze v případech, které jsou odůvodněny určitým veřejným zájmem, a kdy je 

takový zásah proporcionální s ohledem na cíle, jichž má být dosaženo.223   

 Úplně však tato práva ztotožnit nelze, jak nám napovídá i čl. 36 odst. 2 LPS. Může tedy 

správní soud metapravidlo použít v případě, že se o základní práva nejedná? Analýzu této 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 8. 2003, č. j. 2 As 19/2003-58. 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 11. 2011, č. j. 2 Afs 16/2011-78, bod 44. 
222
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 Nález Ústavního soudu ze dne 28. 1. 2004, sp. zn. I. ÚS 546/03. Souhlasně WAGNEROVÁ, E. Čl. 2 
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otázky poněkud ztěžuje fakt, že zákonodárce v těchto věcech velmi agilně, často i nad rámec 

LPS224 a EÚLP225, uplatňuje výluku ze soudního přezkumu. 

 Přesto však v jednotlivých předpisech správního práva poměrně snadno nalezneme 

širokou paletu veřejných subjektivních práv, která nemají ústavní povahu, a zároveň není 

stanovena kompetenční výluka. Namátkou se může jednat o právo na přístup ke školnímu 

stravování,226 „právo na adresu“227 či právo podat kasační stížnost228. V dosavadní judikatuře 

aplikující metapravidlo se o podústavní právo nejjednoznačněji jednalo ve věci povolení 

přechodného pobytu cizince229 (srov. čl. 14 odst. 4 ve spojení s čl. 42 odst. 2 LPS). 

 Chladně se judikatura k použití metapravidla staví v oblasti práva sociálního 

zabezpečení, kde „je třeba dospět k jednoznačnému výkladu rozsahu nároku či povinnosti 

a není možné použít rozšiřující výklad právních předpisů.“230 Nejvyšší správní soud však 

metapravidlo aplikoval „analogicky“ vůči čl. 30 odst. 1 LPS, a to dokonce pokud šlo o posudky 

o zdravotní způsobilosti k práci.231 Byť potenciál lékařských posudků zasáhnout do základních 

práv potvrdil i Ústavní soud,232 jejich povaha je dlouhodobě nejasná; současná judikatura se 

kloní k tomu, že se nejedná o správní úkon, nýbrž o pouhé odborné dobrozdání, tj. důkaz.233 

V tomto smyslu se tedy jednalo o vstřícnou interpretaci skutkových, nikoliv právních otázek. 

Jinak používají správní soudy zásadu in dubio mitius při pochybnostech o skutkovém stavu 

(mimo správní trestání)234 jen výjimečně.235 
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 Srov. např. derogační nálezy Ústavního soudu ze dne 9. 12. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 26/07, ze dne 16. 12. 2014, 
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2018, č. j. 5 Ads 202/2016-29, bod 38. Srov. též rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 8. 2012, č. j. 72 

Ad 8/2011-59. 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 15. 1. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 15/12. 
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 Např. usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. 8. 2016, č. j. 30 A 58/2016-16. K tomu kriticky 

STRÁNSKÝ, J., KADLUBIEC, V. Závaznost posudku o zdravotní způsobilosti zaměstnance k výkonu práce. 

Právní rozhledy, 2017, č. 8, str. 283–290. 
234

 Pro správní trestání viz např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 4. 2018, č. j. 2 As 154/2017-44, 

bod 29 (pochybnosti o ovlivnění řidiče alkoholem na základě orientační dechové zkoušky). 
235

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2011, č. j. 1 As 16/2011-98 (řízení o povolení vstupu na 

území), bod 20, a rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. 11. 2016, č. j. 8 A 157/2016-37 (žádost o povolení 

k dlouhodobému pobytu). 
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4.3.3 Aplikovatelnost na výjimky z normy 

 Pochybnost o aplikovatelnosti metapravidla může nastat v případech, kdy by se díky 

němu jednotlivec domohl použití výjimky z normy. To by totiž bylo v kolizi s interpretačním 

pravidlem, že výjimky je třeba interpretovat restriktivně. K tomu se však staví kriticky 

F. Melzer, když upozorňuje, že formulace pravidla jako výjimky je pouze otázka legislativní 

techniky. Materiálně je podle něj výjimkou z obecného principu legální licence každá právní 

regulace,236 což by naopak svědčilo aplikaci zásady in dubio pro libertate. 

 Pravý význam příkazu restriktivního výkladu výjimek Melzer spatřuje u nesystémo-

vých legislativních řešení, tj. u ustanovení, která obsahově představují výjimku z vnitřního 

systému práva.237 Posuzování výjimek z obsahového, nikoliv legislativně technického 

hlediska, považuji za správné. Jako odstrašující příklad zde slouží judikatura Soudního dvora 

EU. Věcná působnost unijních předpisů je začasté konstruována pomocí generální klauzule 

spojené s výčtem výjimek (tj. situací, na které se předpis nevztahuje). Soudní dvůr pak velmi 

agilně prosazuje restriktivní výklad těchto výjimek, čímž však zároveň aktivisticky rozšiřuje 

dosah unijní regulace.238 Pokud by se v pochybnostech používalo metapravidlo, výsledek by 

musel být opačný. 

 Ústavní soud se nejdřív stavěl zdrženlivě k přednosti výkladu ve prospěch jednotlivce 

ve věci osvobození od daně (jakožto výjimky z pravidla),239 poté ale svůj přístup změnil.240 

 K této otázce se explicitně vyjádřil druhý senát Nejvyššího správního soudu v rozsudku 

ve věci ACE Trade,241 který se zabýval podmínkami prominutí penále v daňovém řízení. 

Jednou z překážek prominutí daně nebo příslušenství daně je podle § 259c odst. 2 a 3 zákona 

č. 280/2009 Sb., daňového řádu, závažné porušení daňových nebo účetních právních předpisů. 

Soud, veden zásadou in dubio pro libertate, se přiklonil k výkladu, že se pro tyto účely nebere 

v úvahu jednání, jež je skutkovým a právním základem uložení penále. Metapravidlo tím 
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 MELZER, F. Metodologie nalézání práva: úvod do právní argumentace. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011, str. 

149–152. 
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 Tamtéž, str. 184–186. Shodně WINTR, J. Metody a zásady interpretace práva. 2. vyd. Praha: Auditorium, 

2019, str. 225–226. 
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 SERDULA, O. K rozšiřování věcné působnosti unijních pravidel na ochranu osobních údajů ze strany SDEU. 

Právník, 2020, č. 8, str. 641–660. 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 23. 6. 2004, sp. zn. II. ÚS 644/02. 
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 Nálezy Ústavního soudu ze dne 16. 8. 2007, sp. zn. IV. ÚS 650/05, a ze dne 2. 12. 2008, sp. zn. I. ÚS 1611/07, 

bod 20. 
241

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 8. 2017, č. j. 2 Afs 62/2017-37. 
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pádem aplikoval v případě dobrodiní poskytnutého státem, „neboť v posledku jde o rozsah 

zásahu do majetkové sféry jednotlivce v souvislosti s plněním jeho daňových povinností a 

rozsah uplatnění sankčního ustanovení zákona. Ten, komu je penále prominuto, je ve výsledku 

ve výhodnější pozic[i] než ten, komu by za jinak stejných okolností penále prominuto 

nebylo.“242 Také vysvětlil, že byť by dané porušení předpisů bylo irelevantní z hlediska § 259c 

odst. 2 a 3 daňového řádu, jedná se pouze jednou ze vstupních podmínek, kdy konečné 

rozhodnutí, zda penále bude prominuto (a v jaké výši), závisí na správní uvážení správce daně, 

který může přihlédnout i k povaze porušení daňových nebo účetních předpisů, jež je skutkovým 

a právním základem penále, o jehož prominutí daňový subjekt žádá.243 

 O dva roky později postoupil první senát NSS rozšířenému senátu návrh na odchýlení 

se od rozsudku ACE Trade.244 (Rozšířený senát dosud nerozhodl.) Podle prvního senátu má 

správce daně při splnění zákonem předpokládaných podmínek povinnost penále prominout, 

a správním uvážením tudíž disponuje pouze co do výše prominuté částky. Uvedl, že výklad 

provedený v rozsudku ACE Trade je ve svém výsledku v neprospěch daňového subjektu, 

přičemž se paradoxně odkázal na argumentaci uvedenou právě v tomto rozsudku – tedy nutnost 

zvolit výklad, který je pro daňový subjekt příznivější, a to i v případě poskytování dobrodiní.245 

 Pokud se názor prvního senátu prosadí, tak uvidíme, že v rámci jednoho institutu 

dochází k průběžnému nacházení plurality výkladů a tedy postupnému judikatornímu posunu 

ve prospěch adresátů práva. 

 Pro ujasnění bych měl připomenout, že byť se uvedené případy týkaly správního 

uvážení, jednalo se o problémy interpretace, nikoliv aplikace práva. Klíčovou otázkou totiž 

nebylo, jak má správce daně uvážení použít, nýbrž jaký je vlastně jeho zákonný rozsah. 

4.3.4 Trojúhelníkové situace 

 Některé judikáty dosah metapravidla explicitně zužují na vybrané oblasti správního 

práva, zdůrazňujíce jednostrannou povahu ukládání daňových povinností, jakožto i veřejno-
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 Tamtéž, bod 33. 
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 Tamtéž, bod 28. 
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 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 12. 2019, č. j. 1 Afs 236/2019-75. 
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 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 12. 2019, č. j. 1 Afs 236/2019-75, bod 29. V bodech 32–33 

první senát také argumentoval, že jeho výklad je v souladu se správní praxí zavedenou a prováděnou na základě 

pokynu Generálního finančního ředitelství. 
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právních sankcí.246 „[V]ždy je třeba vážit, v jak intenzivním nepoměru se adresát rozhodnutí 

vůči orgánu veřejné moci nachází.“247 Do protikladu k „čistě vertikálním“ správněprávním 

vztahům lze postavit „trojúhelníkové situace“,248 kdy se vedle formálního vztahu mezi 

jednotlivcem a státem materiálně nacházejí i zájmy jiných osob (či veřejné zájmy), které mohou 

být použitím metapravidla poškozeny.249 V německém právu se hovoří o správním aktu s dvo-

jím účinkem (Verwaltungsakt mit Doppelwirkung).250 

 Typickým příkladem je oblast veřejného stavebního práva. „Stavební zákon upravuje 

ve své podstatě konfliktní vztahy. Jde o vztahy, které vznikají v souvislosti s povolováním staveb, 

a to leckdy i staveb rozsáhlých se závažnými dopady na kvalitu života a životní prostředí 

velkého počtu jiných lidí. Jsou to vztahy, v nichž na jedné straně stojí stavebník, který chce 

realizovat stavbu, a na druhé straně vlastníci a uživatelé sousedních nemovitostí, rezidenti, 

obce, ale i různé dotčené orgány, přičemž každý z nich hájí určité zájmy, které jsou často 

v rozporu se zájmem stavebníka.“251 Řízení podle stavebního zákona tak může obsahově být 

spíše sousedským sporem přeneseným do roviny veřejného práva.252 Můžeme se setkat 

dokonce i s tím, že stavebník všeužitečného díla bude poukazovat na veřejný zájem,253 zatímco 

sousedé budou záměru bránit vzhledem ke svým zájmům soukromým.254 Použití metapravidla 

může zájem třetích stran poškodit, ať je jejich vztah vůči žadateli formalizován (např. 

účastenstvím v řízení či podáním připomínek), nebo je pouze materiální (buď úprava 

neposkytuje procesní prostor pro třetí osoby, nebo jsou procesně pasivní, rozhodnutí na ně ale 

bude mít faktický vliv). 
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 Rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 4. 2007, č. j. 2 Afs 176/2006-96, a ze dne 16. 10. 2008, č. j. 

7 Afs 54/2006-155, bod 61. 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 2. 2009, č. j. 7 Afs 69/2007-85. 
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 Srov. BOBEK, M., BŘÍZA, P., KOMÁREK, J. Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. Praha: C. H. Beck, 

2011, str. 95. 
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 Srov. CAMRDA, J. Pochybnosti o výkladu v pochybnostech. Jiné právo, 14. 2. 2011. Dostupné z: 
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j. 10 As 136/2020-58, bod 13).  
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 Srov. zejm. zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a 

infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Srov. v obecnější rovině UERPMANN-WITTZACK, R., TICHÝ, L., TROUP, T. Veřejný zájem jako klíčový 

pojem či prázdná floskule. Správní právo, 2020, č. 3, str. 182: „Ve státě, který je tu pro lidi, neexistuje mezi 
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 V oblasti hmotněprávní připustily použití metapravidla dva rozsudky správních soudů, 

které však neměly výkladové pochybnosti.255 Ve stavebním právu procesním je dle mého 

názoru použití metapravidla256 korektní, neboť nemá přímý negativní účinek na třetí osoby.257 

V hmotném právu je to naopak nanejvýš nevhodné. 

 K dvojsečnému působení metapravidla však může dojít i v daňovém právu. Například 

při výkladu lhůt pro vyměření daně může být delší lhůta výhodnější pro toho, kdo má v úmyslu 

uplatnit daňovou ztrátu.258 To se projevilo ve známé kauze „3 + 0 versus  3 + 1“, kde se Ústavní 

soud vyslovil pro výklad lhůty pro vyměření daně z příjmu jako pouze tříleté.259 Negativním 

důsledkům pro poplatníka, který chtěl podat dodatečné daňové přiznání ve čtvrtém roce lhůty, 

pak ÚS zabránil s odkazem na to, že jeho nález změnil ustálenou judikaturu, a na stěžovatele 

se tedy vztáhne ještě původní výklad.260  

 To však nelze použít jako obecné řešení, a judikatura tudíž v takových případech použití 

metapravidla odmítá. Nejvyšší správní soud zcela správně konstatoval, že „považuje za 

nepřípustné výklad téhož ustanovení zákona odvíjet od postavení daňového subjektu, tzn. zda 

ten který výklad je v jeho prospěch či neprospěch.“261 Ve sporu o výpočet obvyklého úroku 

z půjček poskytnutých daňovým subjektem NSS uvedl, že „vzhledem k nejistotě ve vývoji 

úrokových sazeb na finančním trhu není možné obecně předem určit, který z [možných způsobů 

výpočtu] bude pro daňového poplatníka výhodnější. Měřeno optikou zásahu do sféry daňových 

subjektů tedy není mezi těmito dvěma přístupy rozdíl.“262 A podle jednoho z fotbalových 

rozsudků, pokud je jisté, že vznikla daňová povinnost, ale není jasné, kdo ji má plnit, nemůže 

vést použití metapravidla k tomu, že toto břímě bude přeneseno na jiný subjekt, nebo že by 

snad nakonec nemusel daň platit vůbec nikdo.263 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 2. 2012, č. j. 1 As 73/2011-316, bod 39, a rozsudek 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 8. 2012, č. j. 2 Afs 22/2012-31, bod 26. 
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4.3.5 Proporcionalita a vážení zájmů 

 Jak bylo naznačeno v předchozích odstavcích, typickým právním fenoménem je 

vzájemný střet zájmů, subjektivních práv, principů…, který je nutno během tvorby, 

interpretace i aplikace práva vypořádat. Způsob tohoto vypořádání se označuje dvěma pojmy, 

které se částečně významově překrývají. Mám na mysli zásadu proporcionality a teorii vážení 

zájmů. 

 Zásah do základních práv a svobod se již tradičně posuzuje testem proporcionality.264 

Takový zásah předně musí mít legitimní cíl,265 přičemž se posuzuje 1) vhodnost a 2) potřebnost 

omezení zasaženého práva a 3) následně se poměřuje, zda je míra naplnění legitimního cíle 

schopna vyvážit toto omezení. Zásada proporcionality se uplatní ve fázi tvorby, interpretace 

i aplikace práva.266 Vyjádřeno jinak, jsou jí vázány všechny tři moci ve státě.267 

 Legitimním cílem omezení základního práva je primárně základní právo jiné. 

V takovém případě se obejdeme bez limitačních klauzulí, neboť právě vzájemnými kolizemi 

jsou základní práva imanentně omezena. Do testu proporcionality ale mohou vstupovat nejen 

dvě základní práva, nýbrž i základní právo a (ústavně aprobovaný) veřejný zájem.268 Takový 

případ Ústavní soud označil za „nepravý konflikt“.269 Ve správním právu typicky dochází právě 

ke střetu práv jednotlivce a veřejného zájmu chráněného správním orgánem. 

 Vícekrát jsem se setkal s tvrzením, že proporcionalita je pouze pojem ústavního práva, 

potažmo že se týká výhradně omezování základních práv a svobod. S tím však nesouhlasím. 

Po bližším ohledání je očividné, že princip proporcionality a jeho variace či komponenty 
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 V české judikatuře výslovně počínaje nálezem Ústavního soudu ze dne 12. 10. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 6. 6. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 42/04, bod 29. 
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(nezbytnost, úměrnost, přiměřenost...) nachází mnohem širší uplatnění (a nejedná se o originál-

ní myšlenku poválečného Spolkového ústavního soudu SRN). 

 Jak upozorňuje P. Ondřejek, český Ústavní soud test používá ve všech kolizích 

ústavních principů.270 Nejvyšší soud operuje s proporcionalitou i tam, kde nemusí nutně dojít 

k zásahu do základních práv.271 Pokud jde o správní právo, počátky lze vysledovat již v prus-

kém policejním právu 18. a 19. století. Uznávalo se, že jakýkoliv zásah orgánu veřejné moci 

musí splňovat nejen podmínku zákonnosti, ale i nezbytnosti dosažení svého cíle.272 Obdobnou 

zásadu lze identifikovat i v prvorepublikovém „správním řádu“,273 kde ji J. Hoetzel nazývá 

zásadou úměrnosti.274 Také současná česká správní judikatura operuje se zásadou proporciona-

lity, aniž by nutně muselo dojít k zásahu do ústavně zaručených práv.275 

 Má i test proporcionality své metapravidlo? Pokud ve třetím kroku testu dojdeme 

k „remíze“ mezi právem a veřejným zájmem, jako možné řešení se nabízí v souladu 

s principem in dubio pro libertate upřednostnit právo jednotlivce.276 Také Hoetzel ze zásady 

úměrnosti vyvozoval, že „v pochybnosti mluví presumce [sic] pro osobní a majetkovou 

svobodu občanovu“.277 Obdobnou myšlenkou byl Ústavní soud zřejmě veden v nálezu, kde 

porovnával zásah do svobody projevu a nedotknutelnosti obydlí s veřejným zájmem na 

odhalení novinářského zdroje a veřejné bezpečnosti. Těsně předtím, než se Ústavní soud 

uchýlil k provedení testu proporcionality,278 mimoděk zmiňuje princip in dubio pro libertate.279 
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Nakonec uzavírá, že „nezbytnost zásahu do práva na svobodu projevu musí být (jako výjimka 

principu) vykládána restriktivně, a nikoli naopak“.280 

 Dva rozsudky NSS však použití metapravidla naopak odmítly s poukazem na veřejný 

zájem, který prima facie převáží nad zájmem soukromým. V prvé kauze se nový vlastník lesa 

domáhal univerzální sukcese do lesního hospodářského plánu. „Poukazuje-li stěžovatel na 

princip in dubio pro libertate, Nejvyšší správní soud připomíná, že při hospodaření v lesích se 

vedle vlastnického práva v posuzovaném případě silněji uplatní obecný zájem, kterým je zájem 

na zachování a obnově lesa jakožto důležité složky ochrany životního prostředí a jakožto 

významného krajinného prvku se stabilizační funkcí v krajině.“281 Tento argument považuji za 

nepřesvědčivý. To, že vedle soukromých zájmů je nutné chránit i zájem veřejný (resp. obecný), 

je vlastní všem oblastem správního práva. Obdobnou formulací by se tak dala zpochybnit 

aplikace metapravidla i v oblastech ostatních. V rozsudku není nikterak odůvodněno, proč by 

tomu mělo být zrovna v případě ochrany životního prostředí jinak. 

 V případu udělení pokuty za nedodržení maximální délky směny řidičů „by 

upřednostnění výkladu zastávaného stěžovatelkou bylo dvousečným z důvodu, že se v důsledku 

týká horizontálních vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem v dopravě, regulovaných 

odvětvím pracovního práva, které je postaveno na principu ochrany zaměstnance jako slabší 

smluvní strany. Nemluvě o tom, že cílem stanovení maximální délky směny zaměstnanců 

v městské hromadné dopravě je též ochrana bezpečnosti, zdraví a životů ostatních účastníků 

provozu, zejména cestujících.“282 Zde shledávám argumentaci mnohem přesvědčivější 

především díky první citované větě, která nás opět přivádí k trojstranným právním vztahům. 

Jak jsem vyložil výše, pro některé oblasti správního práva je charakteristická potřeba vážit 

kolidující zájmy různých adresátů práva. 

 Když soudy tuto kolizi (ať již v soukromém právu, či v trojstranných veřejnoprávních 

vztazích) vypořádávají, nepostupují metodologicky jednotně. Někdy soud provede pouhé 

vážení zájmů, přičemž se buď zcela obejde bez samotného pojmu „proporcionalita“,283 

případně operuje jen proporcionalitou stricto sensu jako synonymem pro vyvažování, aniž by 
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prošel celým tříkrokovým testem.284 Takovému postupu je blízká optika horizontálního 

působení základních práv (Drittwirkung). Na trojstranné vztahy se ovšem dá dívat také tak, že 

v „bodě nulového zásahu“285 (tzn. bez odpovídající právní regulace) je jedno z práv naplňováno 

nedostatečně, což svým zásahem koriguje stát. Tento zásah veřejné moci je pak zjevně potřeba 

posoudit z hlediska všech kroků testu proporcionality – ostatně právě pro vzájemné kolize 

základních práv se test začal používat. Úplný test proporcionality se v českém správním právu 

v poslední době aplikuje například u otázky práva na informace o platech zaměstnanců 

placených z veřejných prostředků.286 

4.3.6 Neurčité právní pojmy 

 Jak jsem naznačil v části první, neurčité právní pojmy představují jeden z typů případů, 

kdy výklad práva není prima facie jednoznačný a vyžaduje jistou intelektuální činnost. Již 

ustálenou součástí zkouškových otázek ze správního práva je důraz na důsledné rozlišování 

neurčitých právních pojmů a správního uvážení. Judikatura Nejvyššího správního soudu ovšem 

v některých rozhodnutích postupovala zdrženlivě i při přezkumu interpretace neurčitých 

právních pojmů.287 S tím koresponduje dobový názor M. Mazance, který dokonce nepovažoval 

pojem „odůvodněný strach z pronásledování“ za neurčitý, neboť ho konkretizovala bohatá 

správní a soudní praxe.288 Tento přístup však neodpovídá současné převažující doktríně, se 

kterou se NSS definitivně dostal do souladu až usnesením rozšířeného senátu z roku 2014, které 

potvrdilo plnou přezkoumatelnost výkladu neurčitých právních pojmů.289 M. Kopa k tomu 

dodává, že by se na ně měla vztahovat také zásada in dubio pro libertate.290 Naprostá většina 

případů soudní aplikace tohoto metapravidla vyvěrala z „nepatřičné“ neurčitosti práva 

vyvolané nedokonalou legislativní úpravou. U „úmyslně neurčitých“ právních pojmů se 
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připouští (podle mého názoru bez dobrého důvodu) jen okrajově.291 V jediném dohledaném 

případě, kdy soud metapravidlo skutečně aplikoval vůči neurčitému právnímu pojmu, to bylo 

proto, že ho shledal až „příliš neurčitým“.292 V jiném případě byla aplikace dokonce naopak 

shledána nepřípustnou.293 

4.3.7 Exkurz: Trestní právo 

 V trestním právu se klade největší důraz na právní jistotu, což se projevuje požadavkem 

zákonných, určitých, jasných a přesných skutkových podstat trestných činů.294 Melzer tak 

uvádí víceméně samozřejmě, že metapravidlo je použitelné právě i v trestním právu.295 

 Realita je však zcela odlišná: trestněprávní doktrína,296 stejně jako judikatura 

Nejvyššího soudu,297 použití metapravidla vylučuje s odkazem na postulát, že soud zná právo. 

Tento argument je nepřesvědčivý. Zásada iura novit curia je především pravidlem dokazování: 

neznamená, že soudce musí vždy napadnout jednoznačné řešení jakékoliv právní otázky. 

Naopak, součástí právního řádu může být i metapravidlo určující, co se má dít v případě 

výkladových nejasností. (Obdobně je americký soudce ve smyslu rozhodnutí Marbury v. 

Madison oprávněn a povinen říkat, co je právo – součástí tamního práva je ale i doktrína 

Chevron a Auer.) Trestní senáty Nejvyššího soudu však toto „právo“ zřejmě neznají. 

 Za ještě více zarážející ale považuji, že tento přístup, který se přitom zcela nedůvodně 

dramaticky odlišuje od výše popsaného užívání metapravidla ve správním právu, je Ústavním 

soudem korigován naprosto minimálně. I přes extenzivní rešerši se mi podařilo nalézt pouze 

dvě rozhodnutí, která metapravidlo aplikovala v trestním právu hmotném,298 a jedno v trestním 

právu procesním.299 
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 První citovaný nález přitom jasně stanoví, že se metapravidlo uplatní v hmotném 

i procesním trestním právu. Jádrem sporu byla otázka, zda je vztah druh – družka (jakožto osob 

oprávněných zvolit zástupce obviněnému v trestním řízení) podmíněn společným soužitím. 

Jako východisko zde Ústavní soud použil již zmíněný argument povinnosti státu formulovat 

právní předpisy co nejpřesněji: „Stát má povinnost co nejpřesněji formulovat právní předpisy 

a neučiní-li tak, nastal problém na jeho straně a musí proto jít k jeho tíži. Stíhat trestné činy 

prostřednictvím trestního řízení je výsadním oprávněním a povinností státu, která vyplývá i 

z jeho mocenského monopolu. Je na něm, aby jednoznačně jazykově vymezil skutkové podstaty 

trestných činů i postup při zjišťování, zda a kým byl trestný čin spáchán (trestní proces). Pokud 

tak neučiní, musí jít tato jeho nedůslednost k jeho tíži. Nemůže se proto vůči adresátům právní 

regulace dovolávat toho, že jím vytvořená právní úprava je formulačně nedostatečná. Nabízí-

li se výklad výhodný pro stát a další výhodný pro adresáty právní regulace, je třeba dát 

přednost výkladu ve prospěch adresátů právní regulace. Stát měl možnost zakotvit legální 

definici jím používaného pojmu druh, a to i v tom smyslu, že snad vyžaduje vždy společné 

soužití. Neučinil-li tak, je na místě použít argument in dubio mitius, tedy zde v pochybnostech 

ku prospěchu obviněného.“300 Na tuto tezi však současná judikatura Ústavního ani Nejvyššího 

soudu nereflektuje. 

4.3.8 Exkurz: Soukromé právo 

 Na první pohled se může zdát, že v soukromém právu, tedy v horizontálních vztazích 

adresátů práva, se metapravidlo nemůže uplatnit. Pokud se ale vrátím k závěru kapitoly 4.3.5, 

i soukromoprávní regulace ve formě kogentních norem představuje zásah do svobody 

jednotlivce, konkrétně do autonomie vůle představované zejména smluvní svobodou. Dočteme 

se tak, že metapravidlo se použije v pochybnostech, zda je určitá norma kogentní, či 

dispositivní.301 

 V judikatuře Nejvyššího soudu se tento argument začal vyskytovat teprve nedávno; je 

příznačné, že zřejmě vůbec poprvé se zmínka o metapravidle v rozhodnutí NS (mimo narativní 
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část) objevila v disentu ke stanovisku, které se zabývalo pravomocí civilního soudu omezit 

osobu ve svéprávnosti k výkonu volebního práva.302 

 Impuls k používání metapravidla přišel od Ústavního soudu, který ve své judikatuře 

dlouhodobě s principem autonomie vůle a smluvní svobody operuje. S explicitní argumentací 

maximou in dubio pro libertate však přišel až nález z roku 2017, který se zabýval otázkou, zda 

byla podle obchodního zákoníku303 pro členství v družstvu nezbytná účast zájemce na jeho 

ustavující schůzi. Ústavní soud došel k závěru, že s použitím teleologického výkladu lze 

argumentovat pro připuštění neúčasti některých uchazečů o členství, přičemž metapravidlo je 

použitelné i v situaci, kdy je nejasné, zda právní úprava stanoví další požadavky pro vznik 

soukromoprávního vztahu: „není důvod, aby použití pravidla in dubio pro libertate bylo 

omezeno pouze na oblast veřejného práva (bod 16), prostor pro jeho využití je dán ve všech 

situacích, kdy orgány veřejné moci interpretují obsah právní normy a hodnotí rozsah 

povinností zákonem stanovených k dosažení zamýšleného cíle (motivu, pohnutky) 

prostřednictvím právně relevantního jednání jednotlivce (fyzické či právnické osoby).“304  

 Těmito závěry se Nejvyšší soud velmi brzy začal řídit. Judikoval tak, že pokud není 

zcela jednoznačné, zda zakladatelské právní jednání ústavu vyžaduje formu veřejné listiny, je 

namístě zvolit výkladové řešení, které bude zakladatele zatěžovat co nejméně.305 Také 

v pracovním právu je podle NS v pochybnostech třeba dát přednost závěru o dispozitivním 

charakteru posuzovaného ustanovení.306 

 Metapravidlem Nejvyšší soud recentně argumentoval i v následujícím ostře 

sledovaném případě. Podle § 190 odst. 2 písm. i) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích, ve znění do 31. 12. 2020, patří do působnosti valné hromady společnosti s ručením 

omezeným „schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by 

znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu 

podnikání nebo činnosti společnosti“. Otázkou bylo, zda se jedná o jakoukoliv materiálně 

významnou složku závodu, anebo pouze o samostatnou organizační složku (pobočku). 

V odůvodnění bylo metapravidlo zmíněno takto: „Při střetu dvou v úvahu připadajících pojetí 
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pojmu „část závodu“ užitého v § 190 odst. 2 písm. i) z. o. k., z nichž jedno za pomoci 

extenzivního výkladu sice poskytuje širší kontrolu společníkům a zvyšuje ochranu jejich zájmů, 

ale činí tak do určité míry na úkor právní jistoty a bezpečnosti právního styku (tedy na úkor 

třetích osob) a v rozporu s gramatickým a systematickým výkladem, se Nejvyšší soud (za užití 

obecné zásady in dubio mitius, resp. in dubio pro libertate) kloní k užšímu pojetí tohoto 

pojmu.“307 To na první pohled nedává smysl, neboť jak jsem ukázal výše, metapravidlo na 

zájmy třetích osob příliš nedbá. Vysvětlení tedy vidím v tom, že se jedná o dva samostatné 

argumenty: formální pojetí části závodu lépe chrání třetí osoby, protože je snadněji seznatelné, 

jaká dispozice podléhá souhlasu valné hromady; zároveň se tím okruh případů vyžadujících 

souhlas valné hromady zužuje, což působí ve prospěch smluvní svobody. 

4.3.9 Dílčí shrnutí 

 Kdy tedy lze zásadu in dubio pro libertate aplikovat? Nepochybně při ukládání 

povinností, a to s odkazem na čl. 2 odst. 2 a čl. 4 odst. 1 LPS. Dle mého názoru ho lze za 

určitých podmínek aplikovat i při rozhodování o právech,308 a to zejména v případech 

všeobecného omezení práv a následného udělování výjimek z takového omezení. Stát 

například v souladu s čl. 26 odst. 2 LPS může podmínit právo podnikat živnostenským 

oprávněním, tedy primárně ukládá povinnost zdržet se výkonu povolání, a následně stanoví, 

jak se lze takové povinnosti zprostit. Hlavním zdrojem tu je čl. 4 odst. 4 LPS, který však lze 

použít pouze pro práva mající ústavní povahu. Pokud tudíž stát kupříkladu zakáže bezbřehé 

rybaření, nevidím ústavní základ pro interpretaci ve prospěch vydávání rybářských lístků. 

Použití metapravidla by pak bylo možné pouze tehdy, pokud bychom ho nevnímali jako ústavní 

požadavek, nýbrž jako pouhý hodnotový argument svobodou v rámci teleologického 

výkladu.309 Ani tehdy však metapravidlo není použitelné, pokud by přiznáním práva došlo 

k uložení povinnosti třetí osobě, nebo by se jinak zhoršilo její postavení, neboť by tím byl 

popřen samotný smysl metapravidla. 

 O. Kadlec nachází možné vysvětlení, proč na rozdíl od NSS a ÚS metapravidlo 

neaplikuje Nejvyšší soud, v odlišném argumentačním stylu. „Při jisté dávce zobecnění jsou 

Nejvyšší správní soud a Ústavní soud zastánci spíše diskurzivního modelu argumentace, který 

otevřeně připouští argumentační střet, občas ústící až ve vyjádření nejistoty ohledně správného 

                                                 
307

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2019, sp. zn. 27 Cdo 2645/2018, bod 28. 
308

 Srov. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. 9. 2017, č. j. 8 A 53/2014-40. 
309

 Takto subsidiárně metapravidlo v podstatě chápe WINTR, J. Metody a zásady interpretace práva. 2. vyd. 

Praha: Auditorium, 2019, str. 201. 
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výkladu. Diskurzivní argumentační přístup činí prostor pro aplikaci pravidla v pochybnostech 

ve prospěch.“310 Problém je v tom, že diskurzivní přístup nasazují jen v situacích, kdy je 

metapravidlo aplikovatelné. Pokud by to tak nebylo, soud navenek žádnou pochybnost 

nepřipustí a najde jednoznačnou interpretaci, zřejmě proto, že by nevěděl, co si s rovnocennými 

výklady počít, stejně jako by to nevěděl civilní soud.311 Jinými slovy, Nejvyšší správní soud je 

navenek sebejistý v agendě stavebního práva, zatímco v oblasti daní či správního trestání velmi 

znejistí.  

 Mezerovitost aplikačního dosahu metapravidla pak logicky vede k otázce, jak by měl 

soud správně postupovat, pokud dojde k situaci plurality interpretací, nicméně metapravidlo 

(pro některý z výše uvedených důvodů) aplikovatelné není. Odpověď podávám v kapitole 5.4. 

4.4 Exkurz: Nejasnost správního aktu 

 Uplatní se (meta)pravidla výkladu administrativních předpisů obdobně i pro výklad 

správních aktů? K této otázce mne přivedlo rozhodnutí rakouského říšského soudu, kterému 

E. Rádl přiřadil následující právní větu: „Je-li smysl rozhodnutí adm. pochybný, jest přijmouti 

takový jeho výklad, při kterém jest rozhodnutí ve shodě se zákonem.“312 Tento postulát míří 

spíše na otázku presumpce správnosti.313 Co když ale výběr mezi interpretacemi nespočívá 

v posouzení, zda je akt platný, nýbrž zda nese jeho adresátovi více či méně positivní důsledky? 

 V první řadě je třeba posoudit, zda interpretace předpisu a individuálního aktu vůbec 

má něco společného. V oblasti soukromého práva je podobnost mezi výkladem pramenů práva 

a právního jednání uznávána,314 přičemž v obou případech se jedná o právní posouzení věci.315 

Domnívám se, že tím spíše lze takovou podobnost shledat i ve sféře práva veřejného. Jednak 

u projevu orgánu veřejné moci nezkoumáme jeho skutečnou vůli (resp. úmysl oprávněné 

                                                 
310

 KADLEC, O. Interpretační pravidlo v pochybnostech ve prospěch: účinný nástroj, nebo rétorická ozdoba? 

Právník, 2016, č. 6, str. 539. 
311

 Ust. § 10 ObčZ se použije pouze pro mezery v právu. 
312

 RÁDL, Z. Nejvyšší správní soud: normy o jeho zřízení a působnosti, komentované podle judikatury býv. 

správního soudního dvora a nejvyššího správního soudu s použitím materialií a písemnictví. Praha: 

Československý kompas, 1933, str. 304. 
313

 Lze si přitom klást otázku, zda by posuzování nicotnosti správního aktu nemělo být ovlivněno zásadou in 

dubio pro libertate. Tedy, v případě pochybností se přikloníme spíše k existenci aktu, ledaže by to bylo v 

neprospěch adresáta práva. Za tuto myšlenku vděčím Petru Svobodovi, který ji vyjádřil při osobní konzultaci. 
314

 BERAN, K. Výklad právních jednání a interpretace soukromoprávních předpisů: co mají společného, čím se 

liší a jaký to má význam? Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2019, č. 2, str. 117–132. 
315

 Rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 1924, sp. zn. Rv II 416/24, Vážný 4298, a také komentář k němu 

in KRÁLÍK, M., LAVICKÝ, P. Právní posouzení a skutkové zjištění. Soudní rozhledy, 2020, č. 1, str. 32–35. 
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úřední osoby),316 jednak má vydávání správních aktů (jakožto tvorba heteronomního práva) 

přeci jen vrchnostenské tvorbě obecných norem blíže než kontraktace mezi subjekty 

soukromého práva.317 

 Mohu zde nabídnout pouze zárodečnou judikatorní linii. Je příznačné, že Nejvyšší 

správní soud se v ní ponejprve vyjádřil ke smlouvě – byť tedy veřejnoprávní – když uvedl: 

„Vlastností veřejnoprávní smlouvy, která je uzavírána mezi správním orgánem vykonávajícím 

veřejnou správu na jedné straně a soukromou osobou na straně druhé, jíž jsou však zakládány 

povinnosti v oblasti veřejného práva (s možností dispozice s finančními prostředky z veřejného 

rozpočtu), musí být prioritně její jednoznačnost. [...] Je nepřijatelné, aby spory či nejasnosti 

formulací veřejnoprávní smlouvy ve svých důsledcích ztížily pozici „slabší“ strany, tedy 

žalobce jako soukromé osoby.“318 O tento judikát se ale NSS opřel i v rozsudku, podle kterého 

nemůže být nejasnost podmínek poskytnutí dotace kladena k tíži příjemce.319 

 Ústavní soud výslovně zmiňuje in dubio mitius jako vůdčí zásadu koncepce 

materiálního pojetí rozhodnutí.320 Ta se uplatní v situaci, kdy správní akt vykazuje deficity 

zatemňující, o jakou formu činnosti veřejné správy se vlastně jedná. V takovém případě je 

umožněno podat žalobu proti správnímu rozhodnutí podle § 65 an. SŘS, pokud tomu napadený 

akt alespoň obsahově odpovídá. Ve sporných situacích zároveň platí poučovací povinnost 

soudu o (dle názoru soudu) správném žalobním typu.321 

 Nejjednoznačnější odpověď paradoxně podal Nejvyšší soud, což souvisí s tím, že 

soukromé právo obsahuje zavedená pravidla pro pochybný výklad právního jednání. Jeho 

závěry se však samozřejmě uplatní opět jen v soukromém právu, a to tehdy, pokud subjekt 

veřejné moci své soukromé subjektivní právo uplatňuje na základě správního aktu, který vydal. 

V předmětném řízení se žalobci po státu domáhali odstranění staveb z jejich pozemků. 

Oprávněnost staveb stát opíral o výměr z roku 1952 o vyvlastnění dispozičního a užívacího 

práva. Soud shledal, že z výměru není zřejmé, zda mělo být právo vlastníků pozemku omezeno 

na dobu neurčitou, nebo dočasně. Vyložil ho tedy contra proferentem: „V soukromém právu 

                                                 
316

 Tedy uplatňuje se teorie projevu, nikoliv teorie vůle. 
317

 Srov. WEYR, F. Teorie práva. Brno: Orbis, 1936, str. 80–81, když normativitu smlouvy (jakožto pramene 

norem autonomních) má Weyr potřebu ještě zvlášť odůvodnit na str. 129–130. 
318

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 11. 2010, č. j. 1 Afs 77/2010-81. 
319

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2014, č. j. 5 Afs 90/2012-33, bod 36–38. 
320

 Nález Ústavního soudu ze dne 7. 11. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 12/17 (jmenování profesorů vysokých škol 

prezidentem republiky), bod 27. 
321

 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 14. 8. 2019, sp. zn. II. ÚS 2398/18. 
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se uplatňuje zásada, že připouští-li použitý výraz různý výklad, vyloží se v pochybnostech k tíži 

toho, kdo výrazu použil jako první (srov. § 557 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.). V dané 

věci nejde o výklad soukromoprávního úkonu, ale správního rozhodnutí, vydaného žalovanou 

stranou – státem – o který žalovaný stát též opírá oprávnění mít na pozemku stavbu. Je-li text 

správního rozhodnutí vydaného státem, na jehož základě stát uplatňuje v řízení právo či o které 

opírá obranu proti uplatněnému soukromému právu, zjevně nejasný a připouští-li rozhodnutí 

různý výklad, jde tato okolnost k tíži státu.“322  
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 2. 2013, sp. zn. 22 Cdo 4707/2010. 
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5. Možnosti deferenčních přístupů v ČR 

 V této části identifikuji a rozpracuji jednotlivé okruhy případů, kdy lze z různých 

důvodů uvažovat o deferenčním přístupu českého správního soudu vůči výkladu práva 

provedeným správním orgánem. Jistě se nemusí jednat o úplný výčet – zabývat se budu těmi 

okruhy, pro které jsem získal podklad z teoretické a komparativní části a z analýzy české 

judikatury. 

 Úvodem je vhodné zmínit, jak přesně jsou vymezena referenční kritéria pro přezkum 

správního rozhodnutí. Dle § 78 odst. 1 SŘS soud rozhodnutí zruší pro nezákonnost nebo pro 

vady řízení. K námitce přezkoumá také zákonnost závazného podkladu rozhodnutí (§ 75 odst. 2 

SŘS). Soud dále může vyslovit nicotnost napadeného rozhodnutí (§ 76 odst. 2 SŘS) a také 

moderovat správní uvážení při správním trestání (§ 78 odst. 2 SŘS). 

 Z uvedených důvodů pro vyhovění žalobě nás bude dál zajímat pouze (hmotněprávní) 

nezákonnost. Jaké rozhodnutí je nezákonné? Komentářová literatura tuto otázku zřejmě 

považuje za zcela banální, a tak se dočkáme jen ujištění, že se tím nerozumí pouze rozpor se 

zákonem, nýbrž s právním řádem jako celkem.323 To však ani zdaleka nevypovídá o tom, kde 

přesně se nachází hranice mezi zákonným a nezákonným rozhodnutím, potažmo jaký prostor 

má správní orgán pro rozhodování v mezích zákona. 

 Vycházím z předpokladu, že jedním z komponentů dělby moci mezi veřejnou správou 

a soudy je i určitá diskrece správních orgánů nejen při aplikaci práva (zejm. při užití správního 

uvážení), nýbrž i při interpretaci. Tvrdím tedy, že soudy by neměly nutně upřednostňovat 

jediný, vlastní výklad zákona ve chvíli, kdy možných výkladů existuje více. Dokladem toho, 

že v praxi jsou správní soudy připraveny konstatovat situaci plurality interpretací, je předchozí 

část. Důsledky ve smyslu možnosti deferenčního přístupu rozvádím v kap. 5.4 a 5.5. 

 Ještě předtím ovšem zmiňuji další možné situace soudní deference. Kap. 5.1 se věnuje 

prostoru, který je vyhrazen politickým a hodnotovým rozhodnutím, ke kterým soudy nejsou 

dostatečně legitimovány. Také v kap. 5.2 poukazuji na situace, ke kterým je z hlediska dělby 

moci povolána převážně moc výkonná, a to i z hlediska potřeby rozhodovat informovaně 

a operativně. Informované rozhodování o odborných otázkách je pak obsahem kap. 5.3. 

                                                 
323

 KÜHN, Z. § 78 (Rozsudek). In: KÜHN, Z., KOCOUREK, T. a kol. Soudní řád správní: Komentář. Praha: 

Wolters Kluwer, 2019, str. 641. 
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5.1 Proporcionalita, právo na samosprávu 

 Proporcionalita může poskytovat větší prostor pro veřejnou správu (či zákonodárce) 

a omezení soudního přezkumu,324 neboť minimálně v některých případech třetí krok testu 

(proporcionalita stricto sensu) neposkytuje jediný správný výsledek.325 Hledání rovnováhy 

mezi veřejným zájmem a zájmy adresáta rozhodnutí se tak dá zařadit spíše k diskrečním 

způsobům rozhodování veřejné správy.326 To je vidět i na testu Nejvyššího správního soudu 

pro přezkum opatření obecné povahy, který rozděluje do samostatných kroků přezkum z hle-

diska souladu se zákonem a z hlediska proporcionality,327 kde vykazuje jistou zdrženlivost. 

 Tato zdrženlivost však primárně vychází z práva na samosprávu v kontextu přezkumu 

územně plánovací dokumentace.328 Zde je třeba zohlednit, že územní samosprávné celky mají 

dvojí postavení – jako subjekt veřejné správy a držitel základních práv. V rámci výkonu 

samostatné působnosti mají z povahy věci široký prostor pro uvážení, jakou regulaci přijmout. 

Přičemž jak uvádí Ústavní soud: „To, zda jde o věc týkající se práva na územní samosprávu, 

je pak potřeba v pochybnostech posuzovat ve prospěch tohoto ústavně zaručeného práva 

(favore libertatis).“329 

 Územní samosprávné celky však nemůžou autonomně vykládat předpisy s celostátní 

působností,330 a jak bude zmíněno v kap. 5.5.3, nemohou ani autenticky vykládat své vlastní 

předpisy. 

 Pokud dojde k „remíze“ při poměřování dvou subjektivních práv, princip in dubio pro 

libertate nelze použít z důvodů, na které jsem upozornil v předchozí části. V takovém případě 

je zřejmě namístě, aby byla přezkumná instance zdrženlivá. Tedy například Ústavní soud by 
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 Srov. ONDŘEJEK, P. Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod. Praha: 

Leges, 2012, str. 81–93. 
325

 Srov. ALEXY, R. The Theory of Constitutional Rights. Oxford: Oxford University Press, 2002, str. 410. 
326

 GONSIOROVÁ, B. Diskreční pravomoc veřejné správy v intencích české a zahraniční právní vědy a praxe. 

Časopis pro právní vědu a praxi, 2018, č. 4, str. 660–661. 
327

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2005, č. j. 1 Ao 1/2005-98, část III. Po velké novele SŘS 

již algoritmus není použitelný bez dalšího, nicméně zůstává výchozím schématem pro úvahy soudu (viz rozsudek 

Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 7. 2013, č. j. 2 Aos 1/2013-138). 
328

 KÜHN, Z., STAŠA, J. Deference to the Administration in Judicial Review in the Czech Republic. The Lawyer 

Quarterly, 2018, č. 4, str. 362. 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2020, sp. zn. III. ÚS 709/19, bod 53. 
330

 Nález Ústavního soudu ze dne 14. 5. 2019, sp. zn. III. ÚS 3817/17, bod 67. 
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při kontrole ústavnosti neměl přikročit k derogačnímu nálezu,331 správní soud přezkoumávající 

vážení zájmů provedené správním orgánem by neměl rozhodnutí zrušit. 

5.2 Politické a bezpečnostní otázky 

 Politická diskrece při interpretaci práva může být na místě nejen při hodnocení 

proporcionality či při výkonu samosprávy. Existují i věcné okruhy otázek, u kterých lze 

argumentovat, že rozhodování o nich přísluší spíše exekutivě než soudům. Jedná se především 

o oblast zahraniční politiky a veřejné bezpečnosti. 

 Pokud si odmyslíme případy, kdy je soudní přezkum určitých aktů zcela vyloučen (ať 

již proto, že to lze vyvodit přímo z ústavního pořádku, anebo je zákonem výslovně stanovena 

kompetenční výluka), prostor pro veřejnou správu může být rozšířen také formulací takových 

neurčitých právních pojmů, jejichž naplnění bude z povahy věci příslušet především výkonné 

moci.  

 Například podle § 6 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským 

materiálem, se povolení k obchodu s vojenským materiálem vydává na základě závazného 

stanoviska Ministerstva zahraničních věcí, které posuzuje zahraničně politické zájmy České 

republiky (...), Ministerstva vnitra posuzujícího hledisko veřejného pořádku, bezpečnosti 

a ochrany obyvatelstva, a Ministerstva obrany hodnotícího zabezpečování obrany České 

republiky. Byť správní soud může k námitce posoudit i zákonnost těchto závazných stanovisek 

(§ 75 odst. 2 SŘS), což samozřejmě zahrnuje i výklad neurčitých právních pojmů, J. Dienstbier 

správně upozorňuje, že zejména při hodnocení souladu se zahraniční politikou je pozice soudu 

velmi obtížná, jelikož nemá k dispozici žádný standard přezkumu a z hlediska dělby moci 

k tomu ani nedisponuje patřičnou legitimitou.332 V zásadě mu pak nezbývá než se omezit na 

kontrolu, zda nějaké konkrétní důvody vůbec byly uvedeny, a zda nejsou zcela neodpovídající. 

 To neznamená, že by neexistovaly ústavní limity, jaký prostor zde zákonodárce může 

svěřit moci výkonné. Ústavní soud to ukázal při posouzení § 23 odst. 2 zákona č. 148/1998 Sb., 

o ochraně utajovaných skutečností, obsahujícího výčet situací představujících bezpečnostní 

riziko. (Osoba, u které bylo zjištěno bezpečnostní riziko, nebyla bezpečnostně spolehlivá, 
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 Srov. KOSAŘ, D. Kolize základních práv v judikatuře Ústavního soudu ČR. Jurisprudence, 2008, č. 1, str. 

19. 
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 DIENSTBIER, J. Omezení soudního přezkumu v ústavním právu. In: ANTOŠ, M., WINTR, J. (eds). 

Poměřování základních práv. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018, str. 29. 
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a nemohlo jí tudíž být vydáno osvědčení potřebné pro seznamování se s utajenými skutečnost-

mi.) Již jednotlivé položky výčtu byly povětšinou dosti neurčité; nadto se ale jednalo o výčet 

demonstrativní, což již bylo shledáno jako protiústavní: „Ústavní soud respektuje skutečnost, 

že vymezení bezpečnostních rizik musí být značně obecné, neboť je zřejmé, že význam 

jednotlivých konkrétních bezpečnostních rizik se časem může měnit a že je dokonce myslitelné, 

že některá bezpečnostní rizika se objeví zcela nově a naopak některá svým významem ustoupí 

do pozadí. Zákonodárce tuto určitou dynamiku zmíněných procesů musí brát v úvahu a obec-

nost vymezení bezpečnostních rizik je proto plně namístě a v souladu se zmíněným zájmem 

státu. Zároveň však tento zájem státu nemůže sahat tak daleko, že by legitimizoval vytvoření 

prostoru pro bezpečnostní rizika, jež by konstituovala nikoliv zákonodárná moc, nýbrž toliko 

příslušné státní orgány spadající svojí povahou do moci exekutivní. Jinak řečeno, ústavně 

přípustné je pouze zákonné obecné vymezení bezpečnostních rizik, v jehož širším rámci bude 

ponechán dostatečný prostor pro uvážení příslušných orgánů, nikoliv však zákonné poskytnutí 

prostoru pro vytváření bezpečnostních rizik zcela nových, které zákonodárce nesankcionoval. 

Nepředvídatelností důsledků citovaného zákona ve sledovaném smyslu se otevírají možnosti 

pro potencionální svévoli příslušných orgánů, což je v demokratickém právním státu 

nepřípustné.“333 

5.3 Odborné otázky 

 Správní soudy přezkoumávají i rozhodnutí technické, potažmo expertní povahy (např. 

Státního ústavu pro kontrolu léčiv,334 Státního úřadu pro jadernou bezpečnost či Úřadu průmy-

slového vlastnictví).335 A to přesto, že soudci zásadně nejsou specializováni na jednotlivé 

agendy správního práva,336 a i pokud ano,337 tak u nich nejsou vyžadovány odborné znalosti – 

na rozdíl od některých úředních osob, pro které jsou stanoveny zvláštní kvalifikační 

požadavky.338 Zatímco od specialisty lze s velkou mírou pravděpodobnosti čekat i dostatečnou 

znalost obecného správního práva, opačně to neplatí.339 Tento deficit lze kompenzovat pomoc-

                                                 
333

 Nález Ústavního soudu ze dne 12. 7. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 11/2000. 
334

 Přesněji řečeno, Ministerstva zdravotnictví jakožto odvolacího orgánu. 
335

 S úzkou výjimkou kompetenční výluky podle § 70 písm. d) SŘS. Blíže viz KÜHN, Z., STAŠA, J. Deference 

to the Administration in Judicial Review in the Czech Republic. The Lawyer Quarterly, 2018, č. 4, str. 360. 
336

 Srov. tamtéž, str. 350–351. 
337

 Srov. § 7 odst. 4, § 15 a § 31 odst. 2 SŘS. 
338

 Srov. § 25 odst. 5 písm. a) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. 
339

 Srov. POMAHAČ, R., HANDRLICA, J. Administrative law without limits. Passau: rw&w Science & New 

Media, 2016, str. 70. 
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ným personálem – F. Křepelka výslovně píše o „odborných poradcích“,340 i zde se však jedná 

primárně o specializaci právní, nikoliv přímo odbornou. Nakonec se dočítáme, že hlavní 

kvalifikací takového poradce je znalost angličtiny, francouzštiny a němčiny...341 

 Správní soudy se rozhodovat o odborné problematice zjevně neostýchají.342 V případu 

posuzování, zda je vynález nový a zda je výsledkem vynálezecké činnosti, Nejvyšší správní 

soud potvrdil pravomoc správního soudu posuzovat odborné (skutkové i právní) otázky.343 

Výslovně přitom odmítl obavu nedostatečné specializace soudců, a to především s argumenty, 

že (a) soud si může vyžádat odborné vyjádření nebo znalecký posudek a (b) soud je schopen 

rozpoznat, kdy je třeba si jej vyžádat.344 

 Z mého pohledu je však problém v tom, že znalecký posudek nemůže odpovídat na 

právní otázky.345 Nakonec to tedy byl soud, který nezávisle rozhodl: „Jestliže zákon o léčivech 

má za léčivý přípravek podle § 2 odst. 2 písm. i) generátor, jehož produktem je dceřiný 

radionuklid (který se následně užívá jako radiofarmakum nebo pro přípravu radiofarmaka), 

musí být za léčivý přípravek tím spíše považován i takový generátor, jehož syntetizační modul 

v podstatě supluje část přípravy (byť tuto stěžovatelka označuje za ‚výrobu‘) radiofarmaka.“346 

 Podobnými otázkami se zaobírá i americká justice, která tak například řešila otázku, 

zda farmaceutická společnost vytvořila novou „aktivní komponentu“ spojením dříve schválené 

komponenty k lysinu neesterovou kovalentní vazbou.347 Soudu pochopitelně ve smyslu 

doktríny Auer stačilo, že interpretace pojmu „aktivní komponenta“ ze strany Úřadu pro 

potraviny a léčiva (Food and Drug Administration) nebyla zjevně nesprávná nebo 

nekonsistentní.348 

                                                 
340

 KŘEPELKA, F. Odborní poradci ve správním soudnictví. In: ŠIMÍČEK, V. (ed.). Role nejvyšších soudů v 

evropských ústavních systémech – čas pro změnu? Brno: Masarykova univerzita, 2007, str. 216–224. 
341

 Tamtéž, str. 224. 
342

 Přehled judikatury podává VOMÁČKA, V. Správní soudce: Mezi vševědem a poučeným laikem. In: 

SKULOVÁ, S., KLIKOVÁ, A., HEJČ, D. (eds). Výzvy správního práva a správního soudnictví: pocta k 70. 

narozeninám prof. JUDr. Petra Průchy, CSc. Brno: Masarykova univerzita, 2019, str. 149–153. 
343

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 5. 2015, č. j. 7 As 69/2014-50, body 38–55. 
344

 Tamtéž, body 39–46. 
345

 HROMADA, M. § 127 [Znalecký posudek a odborné vyjádření]. In: SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, 

J., ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017, str. 546. 
346

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 5. 2018, č. j. 2 As 381/2017-38, bod 12. 
347

 Za překlad děkuji Karolíně Fillerové. 
348

 Rozsudek Odvolacího soudu pro Kolumbijský distrikt Actavis Elizabeth v. U.S. Food Drug Admin., 625 F.3d 

760, 762–763 (2010). 
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 Ústavní soud recentně při přezkumu nařízení vlády stanovujícího limity hluku z dopra-

vy judikoval, že „[s]oudy nemají a nemohou rezignovat na přezkum případů, ve kterých 

rozhodnutí závisí na posouzení odborných či vědeckých otázek“.349 Zároveň však (v kontextu 

abstraktní kontroly právních předpisů) dodal, že „nemůže mít ambici pouštět se do přezkumu 

čistě technických záležitostí [...] K učinění podobných rozhodnutí disponuje potřebným 

administrativním a expertním zázemím a zdroji vláda a je proto primárně na ní, aby veškeré 

nutné faktory posoudila v jejich úplnosti a s přihlédnutím k současnému stavu vědění.“350 Tento 

postulát lze podle mého názoru přiměřeně vztáhnout i na přezkum opatření obecné povahy351 

a správních rozhodnutí, pokud správní orgán disponuje popsaným zázemím, které mu umožní 

otázku posoudit kvalifikovaněji než soud.352 

 Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu svou zdrženlivost nastínil v případě 

přezkumu otázek v maturitním didaktickém testu.353 O žádosti o přezkoumání průběhu 

a výsledku maturitní zkoušky rozhoduje krajský úřad, který zkoumá nejen porušení právních 

předpisů, ale též jiné závažné nedostatky, které mohly mít vliv na řádný průběh nebo výsledek 

zkoušky.354 Spojení jiné závažné nedostatky je neurčitý právní pojem.355 Posouzení, zda bylo 

zadání či hodnocení testových otázek natolik vadné, že se jednalo o závažný nedostatek, je tedy 

právní otázkou, kterou musí zodpovědět sám soud. NSS k tomu dodává: „Rozšířený senát 

uznává, že jde o specifickou oblast vzdělávání a hodnocení znalostí a dovedností, kde je nutné 

ponechat určitou míru autonomie participujících subjektů (členové zkušebních komisí, 

zpracovatelé testů, hodnotitelé) při volbě zkušebních otázek a úloh a při jejich hodnocení. Míra 

této volnosti přitom souvisí s formou a povahou jednotlivých zkoušek. Soud musí respektovat 

rozsáhlejší míru volnosti hodnocení tam, kde toto hodnocení závisí do značné míry na 

neexaktních či kvalitativních hlediscích (např. hodnocení slohových prací), naopak právě 

u didaktických testů bude míra volnosti při hodnocení výsledků menší.“356 Tato argumentace 

z mého pohledu dává smysl a blíží se německému Beurteilungsspielraum v situaci nutně 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 18. 12. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 4/18, bod 48. 
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 Tamtéž. Srov. HOŘEŇOVSKÝ, J. Kritický nástin politizace soudní moci. Právník, 2016, č. 10, str. 932. 
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 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2012, č. j. 1 Ao 7/2011-526, body 72 a 441. 
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 Srov. HOŘEŇOVSKÝ, J. Doktrína soudcovského rozhodování judicial restraint. Legislativní příloha 

Správního práva, 2019, č. II, str. XLIX–L. 
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 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 8. 2014, č. j. 6 As 68/2012-47. 
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 § 82 odst. 1 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 8. 2014, č. j. 6 As 68/2012-47, bod 44. 
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 Tamtéž, bod 46. 
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subjektivního hodnocení. V dalším odstavci je však tato zásada zdrženlivosti a sebeomezení 

nemístně přirovnána k otázkám územního plánování.357 

 Speciálním případem je pak kolegiální rozhodování expertů (srov. kap. 3.5). V případě 

habilitačního řízení Nejvyšší správní soud uvedl, že hodnocení vědecké nebo umělecké 

kvalifikace uchazeče a pedagogické způsobilosti (tj. neurčitých právních pojmů uvedených 

v § 72 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách) je „je individuální a vnitřní 

záležitostí jednotlivých členů vědecké rady.“358 NSS sice v daném případě dovodil, že 

neschválení návrhu na jmenování uchazeče docentem vzhledem k tajnosti volby nemusí být 

odůvodněno, tedy důvody (fiktivního) rozhodnutí podle § 72 odst. 10 zákona nejsou vůbec 

přezkoumatelné. Také však připustil jiné modely (veřejné hlasování či smíšený model), kde by 

posouzení kvalifikace uchazeče odůvodněno bylo;359 v takovém případě by se však zřejmě 

uplatnil deferenční soudní přezkum. Obdobně Nejvyšší správní soud judikoval ohledně 

klasifikace závěrečné státní souborné zkoušky360 či ohledně odborné justiční zkoušky: 

„Hodnocení zkušební komise je výsledkem jejího uvážení, založeného mj. na odbornosti 

jednotlivých členů komise.“361 

 Další typickým příkladem aplikace německého Beurteilungsspielraum při subjektivním 

kolegiálním hodnocení je senzorická zkouška vín.362 Také zde lze i v judikatuře NSS najít 

tendenci k omezenému přezkumu, který se soustředí na procesní aspekty.363 

 I Evropský soud pro lidská práva uznává, že rozhodnutí správních orgánů jsou mnohdy 

přijímána ve specializovaných oblastech práva, a nemusí tak podléhat striktnímu přezkumu. 

Připomínám, že ve výše uvedeném testu dostatečnosti soudního přezkumu (viz kap. 3.3) se 

zohledňuje i to, zda oblast, jíž se rozhodnutí správního orgánu týká, obsahuje posouzení otázek 

vyžadujících zvláštní odborné znalosti. Také jsem ovšem připustil, že judikatura se zde 

nevyjadřovala k omezenému přezkumu interpretace práva. 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 4. 2014, č. j. 8 Ans 3/2013-63, bod 35. Zde však NSS věcný 

soudní přezkum zcela vyloučil pro neexistenci veřejného subjektivního práva. 
362

 Rozsudek Spolkového správního soudu SRN ze dne 25. 11. 1993, sp. zn. 3 C 38/91. 
363
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5.4 Dvojí výklad 

 Kontinentální Evropa zastává mentální postoj, že soud dojde k jednomu nejlepšímu 

výkladu, a všechny ostatní interpretační alternativy tak jsou nezákonné.364 Nicméně aplikace 

pravidla in dubio pro libertate ukazuje, že správní soudy jsou schopny konstatovat existenci 

dvou rovnocenných výkladů. Pokud se toto metapravidlo nedá použít, teoreticky připadá 

v úvahu druhé možné metapravidlo, kdy se soud přikloní k výkladu práva žalovaného 

správního orgánu. Pokud existuje více přípustných, v zásadě rovnocenných interpretací práva 

(nepostačila by tedy pouhá rozumnost), nepovažuji za vhodné, aby soud nutně musel označit 

za zákonnou jen jednu jedinou interpretaci a všechny ostatní zavrhnout. Pokud nelze určit, 

který výklad je „zákonnější“, a správní orgán se do jednoho z nich „trefí“, nemělo by jeho 

rozhodnutí být zrušeno pro nezákonnost.365 „Základním relevantním způsobem ochrany před 

nezákonností je zrušení správního aktu soudem, tedy kasační funkce soudu. S ohledem na 

oddělení funkcí moci výkonné a moci soudní by soud neměl nahrazovat věcné působení správy 

jako reprezentanta veřejného zájmu, nadané často diskreční pravomocí a možností volit mezi 

různými řešeními v zákonem daných mezích, hierarchicky uspořádané a v konečném (nejvyšším 

– vládním) stupni odpovědné vůči moci zákonodárné. Soud má v zásadě poskytnout jen ochranu 

před nezákonnými excesy v rozhodovací činnosti materiální správy, nemá její činnost 

nahrazovat a přebírat její úkoly.“366 Volbu jednoho z podobně přesvědčivých výkladů asi nelze 

pokládat za exces; pokud by soudy v takových situacích upřednostňovaly vlastní výkladové 

preference, v rozporu s dělbou moci by v právních otázkách vykonávaly správu místo 

exekutivy. 

5.4.1 Argumentace kasačním principem 

 M. Kopecký (ve výše uvedené citaci) princip korekce excesů odvozuje od kasačního 

principu správního soudnictví. Ten je ale v poslední době mnohými způsoby nabouráván. Sám 

Kopecký zdůrazňuje význam reformační funkce soudu v případech, kdy veřejná správa 

rozhoduje ve věcech, které věcně přísluší spíše soudům.367 Jedná se jednak o správní trestání, 

jednak o rozhodování správních orgánů ve věcech soukromého práva (typicky v režimu 

                                                 
364

 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 5. 2010, č. j. 4 Ads 77/2007-91, bod 37. 
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§ 142 SpŘ), které je přezkoumatelné na základě žaloby podle části páté OSŘ (kdy obecný soud 

může rozhodnutí správního orgánu nahradit)368.369 V širším chápání ovšem i klasické správní 

řízení mívá dopad na soukromá subjektivní práva účastníků řízení. Zmiňuji to především s 

ohledem na již zmíněné trojúhelníkové situace, a také civilní větev čl. 6 EÚLP. Správní trestání 

pak zpravidla bude spadat pod trestní větev tohoto článku. Jak již bylo zmíněno, čl. 6 EÚLP 

s sebou nese požadavek plné jurisdikce a tedy i invazivnější soudní přezkum, který může být 

reprezentován i apelační zásadou. Ta se v české obecné úpravě projevuje jen ve věcech správ-

ních deliktů, a to moderačním právem soudu dle § 78 odst. 2 SŘS. Například dle P. Svobody 

by však řádné provedení čl. 6 odst. 1 EÚLP mělo jít ještě dál.370 

 Další odchylky od kasačního principu mohou stanovit zvláštní zákony. Podle § 16 

odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 

111/2019 Sb., soud vydá informační příkaz, pokud neshledá důvody pro odmítnutí žádosti o 

poskytnutí informace. Apelační zásadu přináší i § 307 odst. 2 návrhu nového stavebního 

zákona.371 Mnohem obludnější byly § 16 až 22 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 

do 19. 6. 2008, kdy o deliktech veřejného funkcionáře rozhodoval přímo správní soud. 

 Poslední dobou v tomto ohledu vane vítr především z Lucemburku, a to s ohledem na 

čl. 47 Listiny základních práv EU zakotvující právo na účinnou právní ochranu. Podle rozsudku 

ve věci Torubarov, pokud správní soud – rozhodující v plné jurisdikci – konstatoval nárok 

cizince na přiznání mezinárodní ochrany, ale správní nebo kvazisoudní orgán následně 
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 Tato koncepce, kdy civilní žaloba představuje (až na výjimky) nevratné přenesení pravomoci na soud a 
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zřejmě § 80 OSŘ naopak není použitelný ani v navazujícím soudním řízení (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 

19. 4. 2017, sp. zn. 32 Cdo 4073/2016). 
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 K těmto okruhům lze dodat např. i volební soudnictví podle § 88 a násl. SŘS. Blíže viz MAZANEC, M. O 

správním soudnictví dvojako: pohled právního instalatéra. In: ŠIMÍČEK, V. (ed.). Role nejvyšších soudů v 

evropských ústavních systémech – čas pro změnu? Brno: Masarykova univerzita, 2007, str. 195–196. 
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 SVOBODA, P. Čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o lidských právech a nová úprava správního soudnictví. In: 

ČEBIŠOVÁ, T., VOPÁLKA, V. Nová úprava správního soudnictví: soudní řád správní, Praha: ASPI 

Publishing, 2003, str. 113–120, a SVOBODA, P. Vliv Evropské úmluvy na české správní právo. Jurisprudence, 

2012, č. 7-8, str. 15–17. Opačně usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 2. 2009, sp. zn. I. ÚS 1393/07. 
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 Návrh stavebního zákona. VeKLEP, PID KORNBJ9HX8DA, znění z 27. 7. 2020. Dostupné z:   

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBJ9HX8DA [cit. 26. 8. 2020]. 
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bezdůvodně přijme protichůdné rozhodnutí, musí uvedený soud změnit toto rozhodnutí a na-

hradit jej svým vlastním.372 Tento závěr již výslovně akceptoval i Nejvyšší správní soud.373 

 Z výše uvedeného vyplývá, že při zdůvodnění dělby moci mezi veřejnou správou a sou-

dy nelze argumentovat pouze kasačním principem. 

5.4.2 Argumentace presumpcí zákonnosti 

 Soud v řízení o žalobě proti správnímu rozhodnutí přezkoumává akt, kterému svědčí 

presumpce správnosti (a tím spíše presumpce zákonnosti). Presumpce je slovo, které se v právu 

používá v rámci různých pojmů – nejčastěji v pojmu presumpce neviny. Presumpce neviny se 

uplatní pro trestné činy i správní delikty. Její základní podstatou je příkaz pohlížet na osobu 

jako na nevinnou, dokud není vydán pravomocný odsuzující rozsudek. Zároveň z ní však 

vyplývá, že tento rozsudek musí vinu dokázat přesvědčivě. „Princip presumpce neviny 

vyžaduje, aby to byl stát, kdo nese konkrétní důkazní břemeno; existují-li jakékoliv rozumné 

pochybnosti, nelze je vyložit v neprospěch obviněného, resp. obžalovaného, ale naopak je nutno 

je vyložit v jeho prospěch. Z principu presumpce neviny plyne pravidlo in dubio pro reo, dle 

kterého, není-li v důkazním řízení dosaženo praktické jistoty o existenci relevantních 

skutkových okolností, tj. jsou-li přítomny důvodné pochybnosti ve vztahu ke skutku či osobě 

pachatele, jež nelze odstranit ani provedením dalšího důkazu, je nutno rozhodnout ve prospěch 

obviněného“.374  

 Judikatura Nejvyššího správního soudu používá pojem presumpce přezkumu, čímž se 

chce říci, že správní soud může žalobu odmítnout pouze v případě, že je soudní přezkum, 

respektive aktivní legitimace, bez pochybností vyloučen.375 Zdá se tedy, že presumpce může 

mít formální a/nebo materiální rovinu: formální rovina spočívá v tom, že určitá skutečnost je 

předpokládána, dokud není stanoveným způsobem vyvrácena; materiální rovina spočívá v tom, 

že k vyvrácení této skutečnosti musí dojít nade vše pochybnosti. 
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 Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 29. 7. 2019, sp. zn. C‑556/17, Torubarov. Shodně rozsudek Soudního 

dvora EU ze dne 19. 3. 2020, sp. zn. C‑406/18, PG v. Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal. 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2020, č. j. 5 Azs 105/2018-46, body 84–85. 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 29. 4. 2009, sp. zn. I. ÚS 3094/08. Obdobně pro přestupky viz KOPECKÝ, M. 

Správní právo. Obecná část. Praha: C. H. Beck, 2019, str. 292, marg. 452. 
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 Rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 5. 2008, č. j. 4 Ans 9/2007-197, ze dne 22. 2. 2011, č. j. 2 

Afs 4/2011-64, a ze dne 18. 4. 2014, č. j. 4 As 157/2013-33. 
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 Pokud se vrátím k presumpci zákonnosti správních aktů – zdá se, že tato je všeobecně 

vykládána pouze v rovině formální.376 Bylo by jistě odvážné tvrdit, že rozhodnutí soudu musí 

dovodit nezákonnost přezkoumávaného správního rozhodnutí bez důvodných pochybností. 

Ostatně je třeba připomenout, že i trestní právo používá zásadu in dubio pro reo jen ve 

skutkových otázkách. Přinejmenším se však musím vrátit k myšlence, že o doložení 

protizákonnosti lze těžko hovořit v situaci plurality srovnatelně přesvědčivých interpretací, 

pokud ji nelze vyřešit aplikací zásady in dubio pro libertate. 

 Požadavek přesvědčivosti vyslovení nezákonnosti aktu veřejné moci naznačil Ústavní 

soud při odmítnutí ústavní stížnosti, kterou senátor Dryml brojil proti rozhodnutí Senátu v dis-

ciplinárním řízení o přestupku: „I Ústavní soud, jako jeden z vrcholných orgánů státní moci, 

musí respektovat princip presumpce ústavnosti a zákonnosti rozhodování jiných státních 

orgánů (není-li přesvědčivě doložen opak). Bez této základní důvěry v korektnost postupu 

státních orgánů by nemohl fungovat systém státní moci v jeho celostním pojetí.“377 

O obecnějším dosahu tohoto tvrzení však lze pochybovat. Když pominu, že tuto větu kritizoval 

soudce Šimíček ve svém disentu,378 především mám za to, že jí byla zdůrazněna hlavně 

zdrženlivost samotného Ústavního soudu, a to v kontextu otázek vztahu mezi mocí soudní 

a zákonodárnou. 

5.4.3 Problém 

 Dalo by se namítnout, že obecné uplatňování deferenčního metapravidla by mohlo vést 

k aprobování různých výkladů totožného ustanovení v různých řízeních, pokud by správní 

orgány rozhodovaly odlišně. Je sice pravda, že různé (použitelné) výklady práva pro různé 

případy vytváří již dnes změna správní praxe, judikatorní odklon379 či derogace ustanovení 

předpisu Ústavním soudem380. Zde by však – v rozporu se zásadou právní jistoty 

                                                 
376

 KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. Praha: C. H. Beck, 2019, str. 178, marg. 267. Shodně rozsudek 

Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2018, č. j. 2 As 112/2017-43, bod 22, či stanovisko Ústavního soudu ze 

dne 29. 1. 2019, sp. zn. Pl. ÚS-st. 49/18, bod 24. 
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 Usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 1. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 17/14, bod 65. Zvýraznění JF. 
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 Odlišné stanovisko soudce V. Šimíčka k usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 1. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 17/14, 

bod 20.  
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 KÜHN, Z. Prospektivní a retrospektivní působení judikatorních změn. Právní rozhledy, 2011, č. 6, str. 191–

197. Viz též citovaný nález Ústavního soudu ze dne 12. 12. 2013, sp. zn. III. ÚS 3221/11. Dále viz rozsudek 

Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 7. 2009, č. j. 2 As 34/2009-65, bod 19: „v podmínkách právního státu je 

nemyslitelné, aby se v důsledku provedeného judikatorního odklonu zpětně zhoršilo procesní postavení účastníka 

řízení (viz zásada in dubio mitius).“ 
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 ŠIMÍČEK, V. Odklad vykonatelnosti nálezů Ústavního soudu v řízení o kontrole norem. Právník, 2002, č. 7, 

str. 762–768. BENÁK, J. Aplikace derogačních nálezů s odloženou vykonatelností obecnými soudy. Soudní 

rozhledy, 2016, č. 10, str. 312. 
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a § 2 odst. 4 SpŘ – byla honorována roztříštěná správní praxe. Podle mého názoru by tudíž tato 

myšlenka měla být doplněna požadavkem, že daný výklad bude podpořen ustálenou správní 

praxí nebo výkladovými stanovisky příslušného správního úřadu, které by tak nabývaly jisté 

normativní síly nad rámec současného konceptu sebevázanosti správy a legitimního očekává-

ní.381 Tomu se blíže věnuji v následující kapitole. 

5.5 Správní praxe 

 Správní praxí se rozumí opakující se a všeobecně dodržovaná činnost (případně i nečin-

nost) orgánů veřejné správy v oblasti interpretace či aplikace práva vykazující společné rysy. 

Pokud se tak děje dlouhodobě a jednotně, hovoříme o ustálené správní praxi. 

 Prvorepubliková judikatura ještě považovala za irelevantní, jak správní úřad postupoval 

v obdobných případech.382 V současnosti naopak platí, že pokud se vytvořila ustálená správní 

praxe, správní orgán se od ní nemůže v jednotlivém případě odchýlit, neboť by se jednalo 

o libovůli, resp. neodůvodněně nerovné zacházení, které je v právním státě (čl. 1 odst. 1 

Ústavy) nepřípustné (srov. i § 2 odst. 4 SpŘ). Omezení účinku správní praxe tedy spočívá v 

jednosměrnosti použití (pouze ve prospěch adresáta práva), když česká judikatura vychází 

z německé teorie sebevázanosti správy (Selbstbindung der Verwaltung). Podle ní aplikační 

praxe slouží primárně jako zdroj legitimního očekávání adresátů správních aktů, v jejichž 

neprospěch navíc nemůže být libovolně změněna.383 Z judikatury naopak „nelze nijak dovodit 

právo správního orgánu, aby jeho ustálená praxe byla soudem shledána jako souladná se 

zákonem“384 Stejně tak správním orgánům při výkonu jejich vrchnostenské pravomoci 

nesvědčí ani legitimní očekávání založené praxí jiného orgánu.385 

 Spíše tedy správě svazujeme ruce, než že bychom jí dávali větší volnost.  

 Aby bylo legitimní očekávání založeno, musí se jednat „o kvalifikovanou činnost 

veřejné správy v podobě ustálené praxe, výkladu právních předpisů, veřejně deklarovanou 
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 Srov. KÜHN, Z., STAŠA, J. Deference to the Administration in Judicial Review in the Czech Republic. The 

Lawyer Quarterly, 2018, č. 4, str. 355. 
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 RÁDL, Z. Nejvyšší správní soud: normy o jeho zřízení a působnosti, komentované podle judikatury býv. 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4. 2005, č. j. 2 Ans 1/2005-57. 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 5. 2014, č. j. 4 Azs 92/2014-21, bod 35. 
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politiku, interní výkladovou či aplikační směrnici či závazné a kvalifikované ujištění o právu či 

procesním postupu [...]“386 Ustálená správní praxe se tedy nemusí týkat pouze aplikace práva, 

nýbrž se může uplatnit i ve fázi interpretace, pokud existuje více možných výkladů. 

5.5.1 Kombinace in dubio pro libertate a správní praxe 

 Zásada in dubio pro libertate i ustálená správní praxe se mohou uplatnit v situaci 

plurality výkladů. Z toho vyplývá, že žalobci budou mít často tendenci se jich dovolávat 

současně. Budou tudíž tvrdit, že existuje ustálená správní praxe v jejich prospěch, a pokud by 

tomu soud nepřisvědčil, tak že beztak existuje více možných výkladů zákona, a je tedy zvolit 

výklad příznivý pro žalobce. 

 Z toho logicky vyplývá, že se správní praxi musí přiznat větší pole působnosti. Pokud 

by totiž legitimní očekávání mohlo vzniknout jen v situacích, kdy existovaly rovnocenné 

výklady práva,387 neposkytnulo by to adresátu práva žádný benefit, neboť by se tak jako tak 

mohl dovolat metapravidla. 

 Judikatura tak hovoří, že ustálená správní praxe může být „doplněním psaného práva 

a je způsobilá modifikovat pravidla obsažená v právní normě“.388 Obdobně doktrína uvádí, že 

ustálená správní praxe má povahu dotváření práva,389 resp. má v materiálním pojetí práva 

normativní význam.390 Asi nejlépe o její širší působnosti svědčí to, že současná judikatura 

výjimečně připouští i vázanost správní praxí contra legem.391 

 Rozlišující prvky popisovaných institutů je možné ukázat na třech soudních 

rozhodnutích, která v odůvodnění použila oba argumenty. 

 V prvním případu Nejvyšší správní soud řešil, zda po novelizaci zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákonem č. 218/2004 Sb. si osoba, která legálně držela ptáky 

na základě registračního listu, musela pro tyto ptáky opatřit rozhodnutí o odchylném postupu 

podle nového § 5b zákona. Soud nejprve uvedl, že při ukládání veřejnoprávních sankcí se řídí 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 11. 2019, č. j. 4 As 241/2019-33, bod 48. 
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zásadou in dubio mitius. O několik odstavců níže pak konstatoval neexistenci přiměřeně 

jednotné správní praxe s tím, že „správní orgány v řešení uvedené otázky tápaly a že o jednot-

nosti správní praxe, která by dotvořila nejednoznačnost zákonné úpravy, nelze rozhodně 

hovořit.“392 

 V druhém rozhodnutí se Nejvyšší správní soud se zabýval otázkou, zda je součástí ceny 

sjednané podle § 11 odst. 1 písm. a) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí 

nemovitých věcí, daň z přidané hodnoty. NSS nepřisvědčil žalobkyni (stěžovatelce), že výklad, 

podle něhož se při stanovení základu daně podle ceny sjednané nepřihlíží k DPH, lze dovodit 

ze správní praxe.393 Z toho dovodil, že „v posuzovaném případě připadají v úvahu dva výklady 

dotčených ustanovení zákonného opatření.“394 V opačném případě by tedy ustálená praxe 

dotvořila právo tím, že by se k příznivějšímu výkladu přiklonila. S ohledem na pluralitu 

výkladů se však NSS nakonec přiklonil k výkladu ve prospěch soukromé osoby395 – byť 

v tomto případě byla žalobkyní veřejnoprávní korporace (obec), která však při převodu 

nemovité věci vystupovala jako subjekt soukromoprávního vztahu. 

 Odůvodnění prvního i druhého rozsudku se dají chápat následovně: v případě existence 

více výkladových alternativ má veřejná správa možnost svou praxí zvolit, která z nich bude 

aplikována (pokud to nebude v neprospěch jednotlivce), a tím dotvořit právo. Pokud tak 

neučiní, ale výkladové alternativy budou srovnatelně přesvědčivé, musí se každopádně dát 

přednost příznivější z nich. 

 Jako poslední příklad kombinace uveďme případ vracení léčivých přípravků: § 77 

odst. 1 písm. b) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, stanovil, že lékárna může vrátit léčivý 

přípravek distributorovi. Otázkou bylo, zda lze léčivý přípravek vrátit i jinému distributorovi 

než tomu, který jej lékárně poskytl. Státní ústav pro kontrolu léčiv uložil žalobkyni (lékárně) 

pokutu za neoprávněnou distribuci poté, co její přebytečné zásoby zpětně odebral jiný 

distributor. Nejvyšší správní soud nejprve konstatoval, že zde existuje dvojí výklad, a státní 

orgány jsou tedy povinny v případě pochybností postupovat mírněji v duchu zásady in dubio 

pro mitius (sic). Dále se pozastavil nad tím, že správní orgány žalobkyni uložily citelnou 

pokutu, přestože Státní ústav pro kontrolu léčiv ve stanovisku (časově předcházejícím 
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prvostupňové rozhodnutí) uvedl, že se přiklání k výkladu zákona o léčivech, který umožňuje 

vrácení léčiv lékárnou i jinému distributorovi. Tím žalobkyni vzniklo legitimní očekávání, 

které nemůže být negováno následnou změnou právního názoru a z něj pramenící správní 

praxe. „Nejvyšší správní soud tak uzavírá, že postup stěžovatele ve vztahu k údajnému porušení 

§ 77 odst. 1 písm. b) zákona o léčivech ze strany žalobkyně tak je nezákonný nejen v důsledku 

nesprávné interpretace tohoto ustanovení zákona o léčivech, ale také proto, že stěžovatel 

nerespektoval princip právní jistoty a legitimního očekávání.“396  

 Toto rozhodnutí popisuje odlišnost obou argumentů poněkud jinak. Správní praxe zde 

není vnímána jako všeobecně závazný pramen práva, nýbrž jako okolnost, která zakládá 

legitimní očekávání konkrétnímu adresátovi práva, bez ohledu na obecně platný výklad zákona. 

Blíží se tak dalšímu typickému zdroji legitimního očekávání ve správním právu, kterým je 

příslib orgánu veřejné moci.397 

5.5.2 Interní akty 

 Typickým způsobem, jak mohou zejména ústřední správní orgány ovlivnit interpretaci 

(či aplikaci) práva, jsou interní předpisy. Ty se dají chápat jako zvláštní typ ustálené správní 

praxe.398 Pokud se zabývají výkladem práva, „smyslem takovéhoto interního předpisu je omezit 

škálu možných významů interpretace zákona.“399 

 Z hlediska determinace výkladu práva působí prakticky shodně jako interní předpisy 

i výkladová stanoviska, přestože ta jsou primárně určena navenek. Pokud totiž správní orgán 

takové stanovisko vydá, adresáti veřejné správy tím získají legitimní očekávání, že se jím také 

bude sám řídit.400 A naopak interní řídící akty jsou zpravidla veřejné přístupné,401 a mohou tak 

                                                 
396

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2012, č. j. 4 Ads 9/2012-37. Brzy po vydání rozsudku 

byl zákon novelizován (zákonem č. 70/2013 Sb.) tak, že zákaz vracet přípravky jinému distributorovi byl stanoven 

jednoznačně. 
397

 Srov. CODL, D. Zásada legitimního očekávání ve správním právu. Právní rozhledy, 2019, č. 23-24, str. 834–

835. Já však příslib vnímám výhradně jako jednání správního orgánu vůči konkrétní osobě (srov. rozsudek 

Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 11. 2017, č. j. 10 Ads 316/2016-50, bod 18), zatímco Codl jako příslib 

označuje i výkladová stanoviska (k těm viz níže). 
398

 Srov. CODL, D. Zásada legitimního očekávání ve správním právu. Právní rozhledy, 2019, č. 23-24, str. 833. 
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 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2009, č. j. 6 Ads 88/2006-132, bod 73. 
400

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 3. 2018, č. j. 4 As 257/2017-82. 
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 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 1. 2008, č. j. 5 As 28/2007-89 (právo na informace o 

pokynech dopadajících na adresáty práva). 
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vyvolat legitimní očekávání ještě předtím, než budou „materializovány“ správní praxí 

představovanou jednotlivými rozhodnutími.402 

 Obdobnou relevanci jako akt vydaný samotným správním úřadem může mít i stanovis-

ko vnitřní skupiny úředníků či externích odborníků, přestože tato entita sama o sobě není 

subjektem ani vykonavatelem veřejné správy. Jako příklad lze uvést závěry poradního sboru 

ministra vnitra ke správnímu řádu403 či odsouhlasené příspěvky z jednání Koordinačního 

výboru Ministerstva financí s Komorou daňových poradců ČR. 

 Každopádně, obecně lze říci, že podobně jako správní praxe, ani výkladové stanovisko 

správního orgánu nemá automaticky normativní význam,404 byť z hlediska legitimního 

očekávání je chvályhodné, pokud správní orgán veřejně sdílí své představy o obsahu neurčitých 

právních pojmů.405  

5.5.3 Autentický výklad 

 Má nějaký význam, že výkladové stanovisko bylo vydáno orgánem, který vydal i inter-

pretovaný předpis, a jedná se tedy o autentický výklad práva? Doktrína se vůči autentickému 

výkladu obecně staví kriticky. J. Wintr výslovně odmítá pouze závaznost legálního výkladu, 

tzn. výklad zákonů zákonodárcem,406 přičemž méně striktní je u prováděcích předpisů.407 

A. Gerloch tvrdí obecněji: „Z hlediska demokratického postulátu dělby moci se nepovažuje za 

vhodnou formu, snad s výjimkou samosprávy, kde se princip dělby moci neuplatňuje.“408 

 Právě v oblasti samostatné působnosti obce však Nejvyšší správní soud vyslovil 

jednoznačnou nepřípustnost autentického výkladu, když judikoval, že stanovisko starosty 

nemůže poskytovat jakkoliv autoritativní výklad schválené územně plánovací dokumentace. 

„Autentický výklad právních předpisů ostatně v českém právním řádu jako rozporný 

s principem dělby moci naprosto absentuje. To lze přiměřeně vztáhnout též na neexistenci 

autentického výkladu opatření obecné povahy. Stanovisko starosty sepsané za obec může 
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 Srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2011, č. j. 1 Ao 1/2011-49 (rámcový vzdělávací 

program), bod 20. 
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 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. 12. 2019, č. j. 3 A 33/2019-41, body 19–20. 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2016, č. j. 4 As 29/2016-47, bod 66. 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 11. 2017, č. j. 1 Afs 205/2017-65, bod 97. 
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 WINTR, J. Metody a zásady interpretace práva. 2. vyd. Praha: Auditorium, 2019, str. 144. 
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 Tamtéž, str. 146. 
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 GERLOCH, A. In: BOGUSZAK, J., ČAPEK, J., GERLOCH, A. Teorie práva. 2. vyd. Praha: ASPI 

Publishing, 2004, str. 179. 
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například sloužit jako důkaz, že určitá činnost v obci je či není obvyklá (např. chov koní v její 

okrajové části), nemůže však poskytnout závazné vodítko pro interpretaci územně plánovací 

dokumentace. Tu musí interpretovat k tomu kompetentní správní orgány a zákonnost jejich 

interpretace pak musí přezkoumávat správní soudy.“409  

 Mnohem vstřícnější byl Nejvyšší správní soud recentně v oblasti státní správy, když 

hodnotil význam stanoviska Energetického regulačního úřadu ve vztahu k jeho cenovému 

rozhodnutí. Uvedl, že byť není závazné, je však třeba k němu přihlížet, jelikož svědčí o účelu 

a smyslu vykládaného ustanovení. Pravomoc vydávat výkladová stanoviska k předpisu je podle 

NSS implicitně obsažena v pravomoci takový předpis vydat.410 Následně (tedy až poté, co 

s ohledem na stanovisko úřadu došel ke správnému výkladu) NSS dodává, že stanovisko také 

vytvořilo legitimní očekávání.411 

 Judikatura, která tento rozsudek cituje, ovšem operuje pouze s legitimním očekáváním, 

přičemž ani není důležité, zda správní orgán vydáním stanoviska vykročil mimo své 

kompetence. Klíčové je, že má v dané oblasti působnost a jde o výklad jeho vlastního právního 

aktu.412 

5.5.4 Aplikovatelnost v trojúhelníkových situacích 

 Problém aplikovatelnosti legitimního očekávání je velmi podobný metapravidlu in 

dubio pro libertate: i zde může dojít k zásahu do práv třetí osoby.413 Judikatura se však k této 

otázce vůbec nevyjadřuje. S jistotou lze říci pouze to, že se legitimní očekávání nemůže uplatnit 

v horizontálních, soukromoprávních vztazích.414 

 Dovolím si uvést konkrétní rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, kde měl argument 

legitimním očekáváním negativní dopad na třetí osobu – stavebníka. Spornou otázkou případu 

bylo, zda změna stavby spočívající v zateplení fasády bytového domu podléhá stavebnímu 

povolení. Místní stavební úřady k žádosti vydávaly na zateplení pláště budov stavební povolení 

i nad rámec stavebního zákona, např. z důvodu čerpání dotací; tak tomu bylo i v popisovaném 

případě. Jelikož bylo toto původní stavební povolení zrušeno kvůli opomenutému účastníkovi, 

                                                 
409

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 1. 2011, č. j. 1 As 96/2010-141, bod 43. 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 3. 2018, č. j. 4 As 257/2017-82, body 45–46. 
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 Tamtéž, body 49–51. 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 1. 2019, č. j. 10 As 62/2018-135, bod 24. 
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 Srov. MAUNZ, T., DÜRIG, G. Grundgesetz. Kommentar. 74. aktualizace. Nördlingen: C.H.Beck, 2015, sv. 

1, str. 214, marg. 472. 
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 Např. nález Ústavního soudu ze dne 21. 3. 2011, sp. zn. I. ÚS 1768/09. 



76 

 

většinoví vlastníci podali žádost o dodatečné povolení stavby, načež stavební úřad přerušil 

řízení o odstranění stavby. Proti tomuto rozhodnutí podala odvolání vlastnička jedné z byto-

vých jednotek, do jejíhož výlučného vlastnictví by stavební úpravy zasáhly. Odvolací úřad 

dospěl k závěru, že záměr nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, a celé řízení zrušil. 

Dotyčná se proti tomu bránila žalobou a posléze kasační stížností.415 

 Pomiňme, že NSS zrušil rozhodnutí žalovaného především z procesních důvodů. 

Mnohem zajímavější byla argumentace právní jistotou stěžovatelky. Žalovaný totiž prý rozhodl 

překvapivě, pokud bylo stavební povolení dříve vydáno, zatímco nyní ho stavebník vůbec 

nepotřeboval. Soud sice uvedl, že nepředjímá, zda zde byly důvody pro vydání stavebního 

povolení či nikoli, a nevyloučil, že by správní orgán mohl dospět k odlišnému posouzení věci. 

Předtím však také upozornil, že odchýlit se od určité správní praxe správní orgán může zásadně 

pouze pro futuro.416 Zdá se mi, že je takové odůvodnění vnitřně rozporné. Pokud může správní 

orgán změnit praxi pouze pro futuro, nemůže tím pádem označit za nezákonné původní 

rozhodnutí o stavebním povolení, které jaksi bylo vydáno již v minulosti. 

 Tedy řečeno (snad) jednodušeji, stavební úřad zde došel k závěru, že předchozí praxe 

byla vůči stavebníkovi nepřiměřeně přísná. Jelikož však soud konstatoval dobrou víru třetí 

osoby založenou dosavadní správní praxí, na změnu této praxe klade určité požadavky (typicky 

dostatečně přesvědčivé odůvodnění), jejichž nenaplnění by bez této třetí osoby nikdo nemohl 

namítat. A jelikož je jedním z těchto požadavků i změna praxe pouze do budoucna, mám navíc 

pochybnosti, zda lze původní postup u této konkrétní stavby vůbec ještě změnit. 

 Právě možnost změnit správní praxi pouze pro futuro je sama o sobě důvodem, proč se 

institut legitimního očekávání založeného správní praxí pro trojúhelníkové situace příliš 

nehodí, resp. ho nelze aplikovat absolutně. V čistě vertikálních vztazích se totiž jednotlivec 

bude oprávněně dovolávat předchozí správní praxe, byť by v daném okamžiku příslušný 

správní orgán upřednostňoval odlišnou (vhodnější) interpretaci; pokud nová interpretace 

nemůže být uplatněna, bude to nanejvýš ke škodě veřejnému zájmu. Pokud však dosavadní 

výkladová praxe nemůže být operativně upravena v trojúhelníkových situacích, argument 

správní praxí je tím způsobilý zasáhnout do postavení dalších adresátů práva. Ti se sice 

zpravidla nebudou moci vykázat legitimní očekáváním, ale jistě mohou „legitimně očekávat“, 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 7. 2016, č. j. 5 As 21/2016-56. 
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 Tamtéž. 
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že správní orgány rozhodují v mezích zákona, a to tím nejvhodnějším (nejsprávnějším) 

způsobem. 

 Pokud je tedy dosah argumentu legitimního očekávání poměrně široký (a to dokonce 

natolik, že výjimečně se pomocí něj aprobuje i nezákonná správní praxe), v trojúhelníkových 

situacích je s ním naopak třeba zacházet nanejvýš opatrně a poměřovat ho s právy ostatních 

adresátů práva. Jak přesně to činit, to se v judikatuře nedozvídáme, a ani tato práce nemá ambici 

předložit jednoznačnou odpověď; rád bych ale v následující kapitole nabídnul stručný exkurz 

do institutu přímého účinku směrnic. Ten s sebou totiž může nést obdobné problémy, se 

kterými se však Soudní dvůr EU již pokusil alespoň rámcově vypořádat. 

5.5.5 Exkurz: Přímý účinek směrnic 

 Ve vztazích mezi veřejnou mocí a adresáty práva existuje ještě jeden známý institut 

poskytující jednotlivci zvýhodnění při řešení právních otázek. Jedná se o přímý účinek směrnic 

Evropské unie. Jak je všeobecně známo, směrnice zásadně přímo použitelné nejsou, neboť 

zavazují pouze členské státy. Podle dlouholeté judikatury Soudního dvora EU se jich však 

jednotlivci mohou dovolat proti státu, pokud opomene směrnici včas transponovat do 

národního právního řádu. Naopak směrnice nemůže působit ve prospěch státu, ale ani 

v horizontálních právních vztazích.417 Složitější to je s tzv. nepřímým horizontálním účinkem 

v „trojúhelníkových situacích“. Tím se myslí případy, kdy se jednotlivec domáhá přímého 

účinku směrnice, čímž ovlivní právní postavení jiného jednotlivce.418 Judikatura dovodila, že 

jednotlivec se nemůže dovolávat směrnice, pokud se jedná o povinnost státu, která je přímo 

spojena se splněním povinnosti třetí osobou. Jiné, faktické negativní dopady na práva třetích 

osob jsou však v zásadě připuštěny.419 

 Konkrétní vypořádání takových dopadů ponechal Evropský soudní dvůr na členských 

státech, přičemž jako jedno z řešení uvádí i náhradu škody.420 Pokud by tedy například pro 

nesoulad se směrnicí došlo ke zrušení rozhodnutí, které zakládá právo, v Česku by přicházel 

v úvahu postup podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. O podobném řešení lze uvažovat i tehdy, 
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 V podrobnostech viz BOBEK, M., BŘÍZA, P., KOMÁREK, J. Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. 

Praha: C. H. Beck, 2011, str. 61 a násl. 
418

 BOBEK, M., BŘÍZA, P., KOMÁREK, J. Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. Praha: C. H. Beck, 2011, 
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 Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 7. 1. 2004, sp. zn. C-201/02, Wells, body 69–70. 
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pokud k obdobnému zásahu dojde kvůli upřednostnění legitimního očekávání třetí osoby 

založeného ustálenou správní praxí. Rozhodně však nelze uvažovat o odpovědnosti za škodu 

při aplikaci in dubio pro libertate. 

 Zde tedy byla judikatorně výslovně uvedena zásada, kterou jsem výše postuloval vůči 

metapravidlu in dubio pro libertate i legitimnímu očekávání: tyto instituty nelze aplikovat tak, 

že výhoda pro jednoho jednotlivce přímo způsobí korelující negativní zásah vůči jinému 

jednotlivci (typicky: právu jednoho odpovídá povinnost druhého). Zřejmě však nelze 

prezentovat jednoznačné pravidlo, jak se vyrovnat s eventualitou faktických zásahů nižší 

intenzity. Záleží na nuancích jednotlivých případů, každopádně by měl příslušný správní orgán 

této otázce věnovat patřičnou pozornost.421 Zároveň se domnívám, že pro nastíněnou 

podobnost tří pojednávaných institutů422 je lze vzájemně využívat jako inspirační zdroj pro 

řešení těchto situací. 

5.5.6 Argument demokratickou legitimitou 

 Veřejná správa disponuje větší demokratickou legitimitou než soudy, neboť vláda jako 

vrcholný orgán výkonné moci (čl. 67 odst. 1 Ústavy) má širokou možnost fungování správy 

ovlivňovat (princip subordinace), a to ve jménu demokratické kontroly a odpovědnosti.423 

Dočteme se tak kupříkladu, že výklad neurčitého právního pojmu může být determinován 

usnesením vlády424 či ministerskou instrukcí425. Také judikatura připouští, aby byl výklad 

                                                 
421

 A to i s ohledem na zásadu uvedenou v § 2 odst. 3 SpŘ, která se konkrétně projevuje např. v § 84 odst. 3, § 94 

odst. 4 či § 95 odst. 2 SpŘ. K § 94 odst. 4 SpŘ a ochraně třetích osob viz rozsudek Nejvyššího správního soudu 

ze dne 2. 7. 2010, č. j. 7 As 21/2010-232: „Zvláště v případech čistě vertikálních vztahů (stát - jednotlivec), v 

nichž byly nezákonným rozhodnutím založeny oprávnění nebo výhoda jednotlivce oproti stavu, který měl podle 

objektivního práva nastat, avšak který v důsledku nezákonnosti nenastal, je nutno prvek právní jistoty za naplnění 

nutného vstupního předpokladu existence dobré víry jedince, resp. za neexistence skutečností opravňujících k 

závěru, že dobrá víra dána není, pokládat za kardinální a ustoupit od její ochrany pouze za situace ohrožení 

vskutku závažného veřejného zájmu. Je totiž věcí státu, aby ve správních řízeních, která vede, nechyboval, a pokud 

ano, aby zásadně nesl následky svých pochybení. Na druhé straně ve vztazích s horizontálním prvkem, tj. ve 

vztazích, v nichž je rozhodnutím správního orgánu upraven právní poměr dvou či více jedinců navzájem, musí být 

požadavek právní jistoty jednotlivce, který bude nápravou nezákonnosti v přezkumném řízení dotčen, poměřován 

s důsledky této nezákonnosti pro jiného jedince účastného tohoto právního vztahu.“ 
422

 Byť se v případě přímého účinku směrnic striktně vzato nejedná o interpretaci právních pramenů, nýbrž o 

určení toho, které prameny jsou vůbec aplikovatelné. Podobné rysy by šlo hledat i u problematiky analogie (tedy 
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neurčitého právního pojmu usměrňován formou interních normativních instrukcí; z toho však 

nutně nevyplývá závaznost takového výkladu pro soud.426 

 Pokud by měl být výklad uskutečněn prostřednictvím prováděcího právního předpisu, 

nastupuje též problém přísných požadavků na zákonné zmocnění.427 Ústřední správní úřad 

nelze zmocnit k definici pojmů obsažených v zákoně, neboť by nešlo o provedení, nýbrž 

doplnění zákona.428 Tím spíše takovou definici nelze činit bez zákonného zmocnění.429 Dle 

judikatury ostatně ústřední správní úřady musí při vydávání prováděcích předpisů postupovat 

apoliticky.430 Také podle německé judikatury musí prováděcí předpisy sledovat pouze vůli 

zákonodárce.431 

 Doktrína se k tomu však staví spíše kriticky.432 Teze, že v prováděcích předpisech má 

absentovat politično, se mi nezdá zcela přesvědčivá. Jednak se tím stává velice pochybnou 

judikatura k odpovědnosti za výkon veřejné moci, podle které je (i u prováděcích) právních 

předpisů k dispozici toliko odpovědnost politická,433 jednak jistě lze najít protipříklady. 

Vyhlášky ministerstev sice skutečně zpravidla obsahují nekontroverzní ustanovení (na rozdíl 

od nařízení vlády), jejichž obsah je do značné míry předurčen zákonem, to však neplatí 

například pro očkovací vyhlášku.434 Rozsah očkovací povinnosti je velmi široký až excesivní 

a nevyplývá zjevně z odborných požadavků;435 lze si představit, že liberálnější ministr by ho 

na základě svého politického (hodnotového) rozhodnutí mohl značně zredukovat v rámci 

                                                 
vymezeny neurčitými právními pojmy, jako jsou ‚zkušenosti a morální vlastnosti‘ a ‚řádný výkon funkce‘, dávají 

veřejné moci, v rámci kontroly naplnění zákonných podmínek, určitou míru uvážení.“ 
426

 Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 28. 1. 2016, č. j. 47 A 22/2013-34. Srov. též rozsudek Nejvyššího 

správního soudu ze dne 4. 10. 2018, č. j. 2 As 94/2018-54, bod 27. 
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 Např. nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 36/11 (zdravotnické nadstandardy). 
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 KNĚŽÍNEK, J., MLSNA, P., VEDRAL, J. Příprava návrhů právních předpisů: praktická pomůcka pro 

legislativce. [Praha]: Úřad vlády České republiky, 2010, str. 93. 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 17/15. 
430

 Nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 6/07, body 60–61. 
431

 Usnesení Spolkového ústavního soudu SRN ze dne 10. 10. 1972, sp. zn. 2 BvL 51/69. 
432

 KYSELA, J., KOKEŠ, M. Role vlády v procesu právotvorby v České republice se zřetelem k efektivitě 

vládnutí. Legislativní příloha Správního práva, 2018, č. III-IV, str. XCVII–XCVIII. Pro německé poměry viz 

MEINEL, F. Vertrauensfrage: Zur Krise des heutigen Parlamentarismus. München: C.H.Beck, 2019, str. 93–96, 

který popisuje nesmírný nárůst normotvorné role parlamentu spojený se vzestupem administrativního a sociálního 

státu. 
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 Srov. SVOBODA, T., SMUTNÁ, V. K odpovědnosti za újmu způsobenou podzákonnou normotvorbou. 

Právník, 2016, č. 10, str. 916–918. 
434

 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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 Pro kritiku vyhlášky odkazuji se skromností sobě vlastní na FRONC, J. Kdy je proporcionální bránit 

sebepoškozování? In: ANTOŠ, M., WINTR, J. (eds). Poměřování základních práv. Praha: Univerzita Karlova, 

Právnická fakulta, 2018, str. 35. 
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stávajícího zákonného zmocnění, které přitom Ústavní soud aproboval.436 Je také vhodné 

připomenout, že jako prováděcí právní předpisy byly posouzeny i cenové výměry.437 

Nahlédnutím do aktuálního výměru Ministerstva financí438 se lze snadno přesvědčit, že 

regulace v něm obsažená (např. 75% sleva na jízdné pro studenty a seniory) je především 

odrazem momentálních politických priorit. 

 Lze uzavřít, že možnost výkladu zákona prostřednictvím prováděcího předpisu není 

uznávána; prostřednictvím interního aktu sice ano, ale ten není bez dalšího obecně závazný. 

Jeho obecnou závaznost nemůže ani stanovit zákon.439 V tomto směru je tedy česká judikatura 

ještě přísnější než německá (srov. kap. 3.5). 

 Pokud však odhlédneme od představy, že by interní akty mohly stanovovat nové 

povinnosti (což není předmětem mé argumentace), a soustředíme se na teorii, podle které by 

k nim soud měl přihlédnout pouze v situaci dvojího výkladu, považuji demokratickou 

legitimitu za dílčí argument. K němu nám postačí vědomí, že vláda fakticky může výklad 

prováděný správními orgány ovlivňovat a korigovat. 

 Zbývá zodpovědět, jakým způsobem je výše uvedené použitelné pro nezávislé správní 

úřady. Pro ty totiž usnesení vlády závazná nejsou.440 Jistě by však nebylo systematické, aby 

měly při soudním přezkumu odlišné postavení, a dle mých poznatků se to neděje ani v jiných 

zemích (viz kap. 3.1 a 3.4). Nezávislé správní úřady sice z hlediska politické odpovědnosti 

nemohou disponovat tak silnou demokratickou legitimitou, ta je však částečně zachována 

jednak díky procesu volby a jmenování členů úřadu, jednak se dá odvozovat již z rozhodnutí 

Parlamentu takový úřad zákonem zřídit. Uvedený nedostatek navíc může být vyvážen 

(presumovanou) větší odborností úřadu; nezávislost je samozřejmě také sama o sobě důležitým 

atributem (srov. kap. 5.6). 

5.5.7 Judikatura respektující správní praxi 

 Přístupu zastávanému v této práci odpovídá (již zmíněný) případ metodického pokynu 

Ministerstva financí k výpočtu obvyklého úroku z půjček poskytnutých daňovým subjektem. 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 19/14. 
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 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 8. 2010, č. j. 2 Ao 3/2010-55. 
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 Výměr Ministerstva financí č. 1/2020 ze dne 17. 12. 2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými 

cenami, vyhlášený v Cenovém věstníku č. 16/2019, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 11. 9. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 24/17. 
440

 Srov. POUPEROVÁ, O. Nezávislé správní úřady. Správní právo, 2014, č. 4, str. 216 a 220. 
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Byť se jednalo o oblast daňového práva, soud konstatoval, že „vzhledem k nejistotě ve vývoji 

úrokových sazeb na finančním trhu není možné obecně předem určit, který z [možných způsobů 

výpočtu] bude pro daňového poplatníka výhodnější. Měřeno optikou zásahu do sféry daňových 

subjektů tedy není mezi těmito dvěma přístupy rozdíl.“441 V situaci dvojího výkladu práva se 

tak rozhodl aprobovat jednotnou správní praxi bez ohledu na to, zda bude metodický pokyn 

v konkrétním případě pro poplatníka nevýhodný.442 

 Podobně se Nejvyšší správní soud vyjádřil při určování odvolacího orgánu vůči 

okresním soudům rozhodujících o žádosti o poskytnutí informace. NSS zcela vyšel z výkladu 

zákona o svobodném přístupu k informacím, který podalo Ministerstvo spravedlnosti ve své 

instrukci. „Tento interní předpis je jednoznačným výkladovým vodítkem pro závěr, že o odvolá-

ní proti rozhodnutí předsedy okresního soudu o neposkytnutí informace rozhoduje 

ministerstvo. Nejvyšší správní soud si je vědom toho, že interní normativní instrukce zavazuje 

pouze podřízené orgány státní správy soudů, a nikoliv soudce při výkonu rozhodovací činnosti. 

To ovšem neznamená, že by soud při právním posouzení věci neměl přihlédnout k interním 

pravidlům obsaženým v instrukci ministerstva v případě, že tato pravidla řeší jednoznačně 

výkladový problém při aplikaci zákonného práva, jak tomu bylo i v tomto případě.“443  

5.5.8 Účel práva 

 Podle známého učení G. Radbrucha existují tři účely práva: obecné blaho (účelnost 

stricto sensu), spravedlnost (ve smyslu rovnosti) a právní jistota.444 Pokusím se posoudit, jak 

jednotlivé účely naplňují instituty popsané výše. Uvědomuji si, že je ošemetné hodnotit obecné 

blaho, které je nutně subjektivní – pro zjednodušení ho budu odvozovat od vůle demokraticky 

legitimované politické reprezentace. 

 Metapravidlo in dubio pro libertate má na obecné blaho převážně negativní efekt, 

jelikož pravidelně vede k odchýlení se od záměru zákonodárce. Požadavek spravedlnosti je 

důvodem, proč ho nelze aplikovat v trojúhelníkových situacích. Metapravidlo může být 

částečně legitimizováno požadavkem právní jistoty445 – O. Kadlec dokonce zastává názor, že 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 8. 2010, č. j. 2 Afs 53/2010-63, bod 22. 
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 Tamtéž, bod 23. 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 2. 2008, č. j. 4 Ans 11/2007-102. 
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 RADBRUCH, G. Účel práva. In: RADBRUCH, G. O napětí mezi účely práva. Praha: Wolters Kluwer, 2012, 

str. 95–115. 
445

 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 10. 2008, č. j. 7 Afs 54/2006-155, bod 56. 
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by se mělo aplikovat právě jen a tehdy, pokud by jinak byla zasažena právní jistota adresáta 

práva.446 

 Důvodem závaznosti správní praxe v její současné podobě je zjevně právní jistota. 

Když vede k nutnosti odchýlit se od jinak obecně závazné právní úpravy, je tím potenciálně 

zasaženo obecné blaho. Pokud je legitimní očekávání založeno konkrétnímu subjektu, správní 

praxe účinkuje na úkor spravedlnosti. 

 Zdá se, že koncept navržený v této práci si v uvedených hlediscích vede nejlépe. 

Možnost správního úřadu, kterému je „svěřen“ určitý předpis, ho vhodně dovykládat (čímž se 

zpravidla bude sledovat úmysl zákonodárce), je zřejmě způsobilý vést spíše ke zvýšení 

obecného blaha (to je ovšem věc názoru). Jelikož bude výklad závazný pro všechny adresáty 

práva, naplní tak i požadavek spravedlnosti. A v kontextu opakujících se argumentů právní 

jistotou dodávám, že jí příliš nesvědčí, pokud se subjekty právních vztahů dozví o správném 

výkladu práva až po několika letech z rozsudku Nejvyššího správního soudu. Pokud by se 

mohly do značné míry spolehnout na to, že interpretaci příslušného správního úřadu nakonec 

přisvědčí i soudy, posloužilo by to předvídatelnosti práva nepoměrně více. 

 Současný stav naopak přináší problém, jehož projevy lze vidět i v soukromém právu: 

výkladovým stanoviskům se přikládá větší váha, než jakou reálně mají. Ilustrativní je zde 

problematika souběhů funkcí. Krátce po nabytí účinnosti ObčZ vydalo Ministerstvo 

spravedlnosti stanovisko, podle kterého je souběh funkcí člena statutárního orgánu a zaměst-

nance nepřípustný. V médiích bylo prezentováno jako definitivní rozetnutí právní otázky.447 

Judikatura ovšem o dva roky později došla k opačnému závěru.448 

 Stejně tak nepůsobí dobře, pokud výkladové stanovisko některými subjekty není 

respektováno. Podle § 117 odst. 2 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, má věřitel 

při předčasném splacení spotřebitelského úvěru právo na náhradu účelně vynaložených 

nákladů. Jedná se primárně o soukromoprávní normu, jejíž dodržování však podléhá i správní-

mu dozoru.449 Česká národní banka vydala výkladové stanovisko, co se rozumí účelně 
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 KADLEC, O. Interpretační pravidlo v pochybnostech ve prospěch: účinný nástroj, nebo rétorická ozdoba? 

Právník, 2016, č. 6, str. 540–542. 
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 MORÁVEK, D. Souběh funkcí opět není od roku 2014 možný. Poradíme, jak se vyhnete problémům. 

Podnikatel.cz, 22. 7. 2014. Dostupné z: https://www.podnikatel.cz/clanky/soubeh-funkci-opet-neni-od-roku-

2014-mozny-poradime-jak-se-vyhnete-problemum [cit. 22. 8. 2020]. 
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 Nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 190/15. 
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 Např. § 145 odst. 1 zákona o spotřebitelském úvěru. 
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vynaloženými náklady,450 některé banky však v rozporu s ním účtují klientům desítky tisíc 

korun.451 Jelikož názor centrální banky není závazný, pro rozřešení této právní otázky se bude 

muset počkat až na rozhodnutí vrcholných soudů, a to potenciálně v civilní i správní větvi. 

5.6 Dílčí závěry 

 Měly by autoritativní interpretaci práva provádět správní orgány, anebo správní soudy? 

Při zodpovídání této otázky je nutné uvědomit si přednosti, kterými se justice a veřejná správa 

mohou obecně, případně v konkrétních případech, vyznačovat: nezávislost, odbornost a demo-

kratická legitimita. Jak už to tak bývá, je v podstatě nemožné dosáhnout jich všech najednou. 

Nezávislým orgánem nemůže být takový, vůči kterému lze kdykoliv vyvodit politickou 

odpovědnost. Odbornosti lze stěží dosáhnout čistě politickým výběrem.452 

 Obecně vzato samozřejmě platí, že konečný výklad práva by měly podávat soud. 

Vyplývá to ostatně nejen z výše uvedených ustanovení SŘS, nýbrž i z ústavního pořádku 

(zejména z čl. 36 odst. 2 LPS). To by nám však v jednotlivých případech – pokud je pro to 

dobrý důvod – nemělo bránit v poměřování ústavních principů a zvažování, která instituce je 

v systému dělby moci pro řešení daného problému nejvhodnější.453 Hlavním důvodem 

dominantní role soudu při výkladu práva je jeho nezávislost, podpůrným důvodem je jeho větší 

právní erudice. Výjimky lze shledat v situacích, kdy je pro zodpovězení právních otázek 

rozhodující buď odbornost v konkrétní oblasti práva (pro složitost, komplexnost či 

„techničnost“ materie), anebo demokratická legitimita (pokud se jedná o převážně politické, 

resp. hodnotové rozhodnutí). Terminologií ústavní teorie lze argument odbornosti subsumovat 

pod epistemickou diskreci („rozhoduji, protože vím nejlépe“) a argument demokratickou 

legitimitou pod diskreci strukturální („rozhoduji, protože mi k tomu právní řád dává 

prostor“).454 
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 K účelně vynaloženým nákladům, které lze po spotřebiteli požadovat v souvislosti s předčasným splacením 
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dotazy/.galleries/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_ucelne_vynalozenym_nakladum.pdf [cit. 13. 8. 2020]. 
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 MILER, M., MAŠEK, A. Máme jiný výklad než ČNB, hájí Komerční banka statisícový poplatek za předčasné 

splacení hypotéky. Hospodářské noviny, 7. 8. 2020, str. 14. 
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 Srov. DRGONEC, J. Ústavné právo hmotné. Bratislava: C. H. Beck, 2018, str. 269–271. 
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 HOŘEŇOVSKÝ, J. Doktrína soudcovského rozhodování judicial restraint. Legislativní příloha Správního 

práva, 2019, č. II, str. XLIII–XLIV. 
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 Srov. KLATT, M., MEISTER, M. The Constitutional Structure of Proportionality. Oxford: Oxford University 

Press, 2012, str. 79–83. 
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 Největší pozornost jsem věnoval situacím dvojího výkladu. Domnívám se, že i zde lze 

argumentovat, že soudy pro jejich rozhodování nemají dostatečnou legitimitu. V takových 

případech zkrátka nelze mít dostatečnou důvěru, že se soud přikloní k tomu správnému z mož-

ných výkladů – buď proto, že jediný objektivně správný výklad neexistuje, anebo (pokud 

věříme, že existuje) není seznatelný. Soud bude mít tendenci rozhodnout spíše podle vlastního 

hodnotového přesvědčení.455 

 Došel jsem tedy k závěru, že v situaci plurality interpretací – pokud není použitelné 

metapravidlo in dubio pro libertate – je legitimní ponechat rozhodnutí o správné interpretaci 

na veřejné správě. V zájmu jednotnosti správní praxe by však deferenci neměla podléhat 

interpretace jakéhokoliv správního orgánu v jednotlivém případě, nýbrž pouze ta, která byla 

vyjádřena ve stanovisku ústředního správního úřadu, který má příslušný předpis ve své gesci. 

 Je fér zmínit nevýhody, které by tento přístup mohl potenciálně přinést. Předně nemusí 

panovat shoda již na tom, zda se v daném případě skutečně vyskytly dva srovnatelně 

přesvědčivé výklady, anebo jeden z nich bez dalšího převáží. V části čtvrté jsem ovšem ukázal, 

že na takové posuzování si správní soudy již přivykly. Dále se dá namítnout, že reagovat na 

nejednoznačný zákon větším prostorem pro veřejnou správu je nebezpečné v situaci, kdy sama 

exekutiva fakticky píše většinu zákonů. Zkušenost z USA nicméně ukazuje, že dokonce ani 

deference vůči výkladu vlastních předpisů veřejnou správu nevede k jejich úmyslně mlhavé 

formulaci.456 Jako problematická se také ukazuje otázka publikace interních aktů;457 z hlediska 

adresáta práva se však stále jedná o lepší situaci, než když nebude mít k dispozici žádnou 

nápovědu, k jakému výkladu se soudy přikloní. Závěrem upozorňuji, že předložená koncepce 

jde proti současnému trendu plné jurisdikce a zavádění apelačního principu ve správním 

soudnictví (viz kap. 5.4.1). Zde však záleží na postoji každého z nás, zda tento trend 

považujeme za nezadržitelný a veskrze pozitivní, anebo bychom ho naopak rádi něčím 

vyvážili.  
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 Srov. HOŘEŇOVSKÝ, J. Kritický nástin politizace soudní moci. Právník, 2016, č. 10, str. 928–929. 
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 SUNSTEIN, C. R., VERMEULE, A. The Unbearable Rightness of Auer. University of Chicago Law Review, 

2017, č. 1, str. 308. 
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 FRUMAROVÁ, K. Vnitřní předpisy, jejich „vnější“ účinky a jiné problematické aspekty. Acta Universitatis 

Carolinae Iuridica, 2020, č. 2, str. 33. 
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Závěr 

 Záměrem práce bylo zpochybnit názor, že autoritativní interpretace správního práva je 

svěřena výhradně soudům, a nastínit okruhy případů, kdy tomu tak nemusí být. Po nezbytném 

teoretickém vymezení pojmů jsem v komparativní části prozkoumal stěžejní systémy 

správního soudnictví. Jako extrémní případ byly představeny Spojené státy. Podle doktríny 

Chevron, postulované Nejvyšším soudem USA, se v případě nejasného výkladu práva těší 

deferenci výklad ze strany příslušného správního úřadu, pokud je alespoň rozumný. Dle 

doktríny Auer podléhá obdobné deferenci i autentický výklad podzákonného předpisu. Některé 

projevy deference lze však najít i v dalších popisovaných zemích, což je obzvlášť zajímavé 

v případě Německa, které pro české správní právo tradičně tvoří inspirační zdroj. 

 Následně jsem se podíval, jak situace dvojího výkladu řeší česká judikatura. Zjistil 

jsem, že správní soudy (a Ústavní soud ve správních věcech) často připouštějí, že existuje více 

srovnatelně přesvědčivých interpretací práva. V takovém případě je podle judikatury nutné – 

v duchu zásady in dubio pro libertate (kterou jsem označil za metapravidlo) – přiklonit se ve 

prospěch výkladu příznivějšího pro adresáta práva. Ukázal jsem však, že v některých situacích 

se o aplikovatelnosti této zásady dá pochybovat, ať už pro její nejasný ústavní základ, či pro 

praktické problémy. Jde především o problematiku trojstranných právních vztahů, kdy na 

základě aplikace zásady in dubio pro libertate může dojít ke znevýhodnění jiné osoby. Zde 

docházím k závěru, že je nepřípustné na základě beneficia pro jednoho adresáta práva uložit 

povinnost jinému. Spornější jsou situace, kde je tertius znevýhodněn fakticky – k takovému 

efektu je nutné přinejmenším přihlédnout a vypořádat se s ním.  

 Hlavní problém z mého pohledu spočívá v tom, že pokud jsou výsledkem 

interpretačního úsilí dva výklady a metapravidlo in dubio pro libertate nelze použít, judikatura 

pro takovou situaci nenabízí řešení. K jeho aplikaci proto přistupuje velmi selektivně. 

Judikatura by však měla reflektovat, že situace dvojího výkladu mohou být ve skutečnosti 

bohatší, a stanovit pro ně alternativní metapravidlo. 

 V části páté uvádím jednotlivé důvody, pro které je možné připustit deferenci českého 

správního soudu. Do značné míry se jedná o analogické použití již propracovaných 

ústavněprávních doktrín na obor správního práva, když jako dva stěžejní argumenty pro 

deferenci lze identifikovat jednak větší odbornost veřejné správy, jednak její větší 

demokratickou legitimitu. 
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 Prvním důvodem deference může být proporcionalita, která vyžaduje porovnávání 

různých zájmů a činění hodnotových soudů. Pokud v rámci třetího kroku testu proporcionality 

nastane „remíza“, dochází navíc k podobné situaci jako při dvojím výkladu práva. Do testu 

proporcionality může vstoupit také právo na samosprávu. Výkon samosprávy je přitom 

charakteristický širokým prostorem pro regulační uvážení. 

 Druhým možným důvodem deference jsou politické otázky. Ty z povahy věci náleží 

moci výkonné, což se může projevovat zejména neurčitými právními pojmy, které vyžadují 

zhodnocení bezpečnostní či zahraničněpolitické situace. 

 Třetím důvodem deference jsou otázky odborné. Jedná se konkrétně o ty případy, kdy 

lze předpokládat, že specializovaný správní orgán je schopen díky své odborné kvalifikaci 

a zkušenosti posoudit právní otázky lépe než soudce. Soudy si sice mohou opatřit například 

znalecký posudek, ten ale nemůže přímo odpovídat na právní otázky. 

 V návaznosti na část čtvrtou jsem se dále zaměřil na otázku plurality interpretací. 

Tvrdím, že rubem metapravidla in dubio pro libertate je nutnost připustit dvojí výklad i v situa-

cích, kdy není použitelné, a rozhodnout ve prospěch správního orgánu. Vzhledem k požadavku 

jednotné správní praxe je však třeba použití deferenčního metapravidla podmínit ještě tím, že 

daný výklad bude podpořen ustálenou správní praxí nebo výkladovými stanovisky příslušného 

ústředního správního úřadu. Současná podoba správní praxe, která má normativní význam 

pouze jakožto zdroj legitimního očekávání, ostatně přináší podobné problémy jako 

metapravidlo in dubio pro libertate.  

 Mezí pro uplatnění deference je tedy právě aplikovatelnost metapravidla in dubio pro 

libertate: pokud ho nelze použít, otevírá se naopak větší prostor pro veřejnou správu. Tím může 

být zajištěna větší právní jistota zejména v těch oblastech zvláštní části správního práva, kde 

se vyskytují i jiné než čistě vertikální vztahy. Domnívám se totiž, že pro adresáty práva je 

mnohdy lepší seznámit se včas s jakýmkoli výkladem práva, podle kterého se mohou řídit 

s důvěrou v jeho závaznost, byť pro ně obsahově nebude nejpříznivější, než čekat roky na 

rozhodnutí vrcholných soudů. 

 Navržená koncepce nevyžaduje novelu SŘS. I v jiných zemích byla deference 

dovozena judikatorně v kontextu předpisů, které zdánlivě jednoznačně stanoví plný soudní 

přezkum. Pro její uplatnění postačí interpretovat restriktivně slovo „nezákonnost“ v § 78 odst. 1 

SŘS.  
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Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 9. 2011, č. j. 6 Ads 95/2011-76. 
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Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 3. 2018, č. j. 4 As 257/2017-82. 
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Nález Ústavního soudu ze dne 6. 6. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 42/04. 
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Nález Ústavního soudu ze dne 1. 12. 2005, sp. zn. II. ÚS 94/05. 
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Nález Ústavního soudu ze dne 18. 12. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 4/18. 

Nález Ústavního soudu ze dne 30. 4. 2019, sp. zn. II. ÚS 2843/18. 
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Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA BNSF Railway Company v. Loos, 138 S. Ct. 1988 (2018). 
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Vztahy mezi soudy a veřejnou správou při výkladu práva 

Abstrakt 

 Soudní přezkum správních rozhodnutí (a interpretace práva v nich obsažených) může 

mít různý standard (přísnost). Klasická kontinentální představa správního soudnictví vychází 

z teze, že soudy si právní otázky posuzují nezávisle na správním orgánu. Záměrem práce je 

tuto představu zpochybnit a nastínit okruhy případů, ve kterých lze uvažovat o tom, že by soudy 

vůči veřejné správě mohly vystupovat zdrženlivě („deferenčně“), tzn. ponechat správě určitý 

prostor pro vlastní výklad práva, který soud bude akceptovat, byť by ho sám nemusel nutně 

považovat za nejsprávnější. 

 Komparativní část práce ukazuje, že takový přístup správních soudů k interpretaci 

práva učiněné veřejnou správou není zcela ojedinělý. Jedná se zejména o Spojené státy 

americké, kde se v případě nejasného znění zákona či prováděcího předpisu těší deferenci 

výklad ze strany příslušného správního úřadu, pokud je tento výklad alespoň rozumný. 

 Také české správní soudy (a Ústavní soud ve správních věcech) často připouštějí, že 

existuje více srovnatelně přesvědčivých interpretací práva. V takovém případě je podle 

judikatury nutné – v duchu zásady in dubio pro libertate – přiklonit se naopak ve prospěch 

výkladu příznivějšího pro adresáta práva. Práce však upozorňuje, že v některých situacích se 

o aplikovatelnosti této zásady dá pochybovat, ať už pro její nejasný ústavní základ, či pro 

praktické problémy. Jde především o problematiku trojstranných právních vztahů, kdy na 

základě aplikace zásady in dubio pro libertate může dojít ke znevýhodnění jiné osoby. 

 Soudy by měly reflektovat, že situace dvojího výkladu mohou být ve skutečnosti 

bohatší, a v případě neaplikovatelnosti zásady in dubio pro libertate rozhodnout naopak ve 

prospěch veřejné správy. V zájmu jednotnosti správní praxe by však deferenci neměla podléhat 

interpretace jakéhokoliv správního orgánu v jednotlivém případě, nýbrž pouze ta, která byla 

vyjádřena ve stanovisku ústředního správního úřadu, který má příslušný předpis ve své gesci. 

Klíčová slova: soudní deference, správní praxe, výklad práva  



115 

 

Relations between courts and public administration in statutory 

construction 

Abstract 

 Judicial review of administrative decisions (and statutory construction contained in 

them) may use divergent standards (strictness). The classical continental concept of 

administrative justice follows from the notion that courts answer questions of law 

independently of the administrative body. The goal of the thesis is to cast doubt on this concept 

and to define situations where it can be considered that courts could be deferential towards the 

public administration, i.e. leave certain space to the administration for its own interpretation, 

which the court would accept even though the court itself might not see the interpretation as 

the best one. 

 The comparative part of the thesis shows that such an approach of administrative courts 

regarding interpretation made by public administration is not totally rare. That is mainly the 

case of the United States of America, where in the instance of ambiguous statutes or secondary 

legislation, the interpretation made by the agency charged with administering the law is 

rewarded with deference if such interpretation is at least permissible. 

 Czech administrative courts (and the Constitutional Court) also often concede that there 

is a plurality of equally convincing legal interpretations. In such cases, the case law reasons 

that the principle in dubio pro libertate, under which it is necessary to use the interpretation 

more favorable to the individual concerned, must prevail. However, the thesis shows that 

applicability of the principle is questionable in some situations, for reasons of unclear 

constitutional ground or practical problems. It is mainly the issue of „triangular relations“, 

where applying the principle in dubio pro libertate may lead to disadvantaging another 

individual. 

 Courts should reflect that there is a greater variety of double interpretation cases, and 

decide in favor of the public administration when the principle in dubio pro libertate is not 

applicable. However, in the interest of uniform administrative practice, not every interpretation 

of an administrative body in each case should get deference, but only that one expressed in 

a statement made by the central governmental authority which administers the law in question. 
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