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Abstrakt 

 
Cílem této práce je co nejkomplexněji zmapovat zakotvení materie podstatných 

náležitostí demokratického právního státu v právním řádu České republiky, jehož primárním 

ohniskem je právě Ústava účinná od 1. ledna 1993. Stěžejním úkolem autora bylo vypořádat se 

se skutečností, že na rozdíl od ústavních norem jiných státu, v případě českého právního řádu 

nejsou právní instituty tvořící ve své celistvosti materiální jádro ústavy v jejím textu výslovně 

identifikovány. 

Vedle teoretického vymezení jednotlivých složek demokratického právního státu ve 

světle aktuálních poznatků právní vědy, přibližuje práce postupy směřující k identifikaci 

jednotlivých institutů zakotvených v materii ústavního práva, jež lze zahrnout do množiny 

nezměnitelných součástí ústavy. Za stěžejního nositele jádra podstatných náležitostí je vnímána 

státní idea, která individualizuje obecně platné náležitosti demokratického právního státu pro 

podmínky českého právního řádu. Její vývoj je zmapován od 16. století až po současnost 

s přihlédnutím k tomu, kdy byla, nebo naopak nebyla, zachována její kontinuita. Značný prostor 

je pak věnován ovlivnění materiálního jádra současného ústavního pořádku tradicí 

československé ústavnosti, především pak ústavní listinou z roku 1920.  

V kapitole čtvrté jsou podrobně analyzovány jednotlivé ústavní instituty z hlediska 

jejich vymezení jako součásti materiálního jádra. Vedle podrobného rozboru je věnována 

pozornost      i jejich kategorizaci a při interpretaci také úmyslu ústavodárce formulovaného při 

samotné jejich kodifikaci. Současně je prezentována role ústavního soudnictví z hlediska jeho 

úlohy při identifikaci a výkladu podstatných náležitostí demokratického právního státu. 

Klíčovou vlastností materiálního jádra ústav byla shledána jeho nezměnitelnost a vedle 

samotného imperativu nedotknutelnosti formulovaného čl. 9 odst. 2 Ústavy je detailně 

předestřena jeho ochrana prostřednictvím tří klíčových ústavních institucí. Parlamentem 

v průběhu samotného legislativního procesu, ústavním soudnictvím při dovozované možnosti 

zrušit přijatý zákon, respektive jeho část, a na závěr lidem uplatněním práva na odpor.  

Tato rigorózní práce tak přináší úvahy týkající se nejen identifikace podstatných 

náležitostí demokratického právního státu, ale i detailní rozbor aspektů jejich ochrany jako 

klíčového požadavku ústavního systému. 
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