
UNIVERZITA KARLOVA 

Právnická fakulta

Mgr. Filip Žáček

Podstatné náležitosti demokratického právního 

státu v Ústavě České republiky

Rigorózní práce

Pověřený akademický pracovník: JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.

Tematický okruh: Ústavní právo

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 1. 10. 2020



Prohlašuji, že jsem předkládanou rigorózní práci vypracoval samostatně, že všechny použité 
zdroje byly řádně uvedeny a že práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.

Dále prohlašuji, že vlastní text této práce včetně poznámek pod čarou má 397.682 znaků včetně 
mezer. 

……………………………….
Mgr. Filip Žáček

V Praze dne 18. 11. 2020



Obsah

Úvod................................................................................................................................................5

1 Teoretické vymezení pojmu.....................................................................................................8

1.1 Demokratický právní stát obecně......................................................................................8

1.2 Těžiště obsahu ústavy obecně.........................................................................................10

1.3 Ústavo-zákonodárce versus ústavodárce........................................................................14

2 Ústavní pořádek České republiky a základy jím utvářeného státního  tělesa........................18

2.1 Zakotvení demokratického právního státu......................................................................18

2.2 Zdroje poznání nezměnitelných náležitostí.....................................................................20

2.3 Původ podstatných náležitostí demokratického právního státu......................................21

2.4 Otázka kontinuity státní ideje.........................................................................................23

2.4.1 Od stavovské monarchie po 28. říjen 1918.............................................................25

2.4.2 Od 28. října 1918 po Českou republiku...................................................................29

3 Vyjádření státní ideje ve státnosti československé.................................................................35

3.1 Projev státní ideje v zákonodárné činnosti a základních právech...................................36

3.2 Explicitní vyjádření státní ideje navenek........................................................................42

3.3 Ústavní listina z roku 1920 jako pilíř státnosti československé......................................47

3.3.1 K ochraně materiálního jádra ústavní listiny z roku 1920.......................................49

3.3.2 Parlamentní demokracie jako součást státní ideje...................................................51

3.3.3 Ústavní ochrana materiálního jádra v praxi.............................................................58

4 Nezměnitelné součásti Ústavy České republiky....................................................................59

4.1 Ústava jako základ nového demokratického právního státu...........................................60

4.1.1 Otázka kontinuity a diskontinuity státního tělesa....................................................60

4.1.2 Teoretická klasifikace ústavy a ústavodárce............................................................64

4.2 K nezměnitelným součástem ústavy...............................................................................68

4.2.1 Kategorizace nezměnitelných součástí ústavy.........................................................71

4.2.2 Základní principy.....................................................................................................72

4.2.3 Svrchovanost lidu, dělba státní moci, základní principy volebního práva a panství 
práva........................................................................................................................74

4.2.4 Zakotvení a ochrana základních práv a svobod.......................................................79

4.2.5 Svobodná soutěž politických sil..............................................................................81

4.2.6 Tvorba politických rozhodnutí................................................................................84

4.2.7 Ochrana přírodního bohatství jako jeden z cílů státu..............................................89

4.2.8 Právo na územní samosprávu..................................................................................90

4.2.9 K ostatním základním ustanovením Ústavy dle Václava Havla..............................93

4.3 Podstatné náležitosti ve světle judikatury Ústavního soudu...........................................96



5 Ochrana nezměnitelných součástí ústavy...............................................................................98

5.1 Role Parlamentu v ochraně materiálního jádra...............................................................99

5.2 Ústavní soud a ochrana materiálního jádra...................................................................102

5.3 Ultima ratio v podobě práva na odpor..........................................................................107

6 Úvaha de lege ferenda..........................................................................................................110

6.1 Ústavní zvyklosti...........................................................................................................111

6.2 Rozhodovací činnost Ústavního soudu.........................................................................112

6.3 Ústavo-zákonodárce......................................................................................................115

6.3.1 Předběžná kontrola Ústavním soudem..................................................................117

6.3.2 Předběžná kontrola suverénem..............................................................................120

6.3.3 Závěrečné zamyšlení autora..................................................................................124

Závěr............................................................................................................................................126

Seznam použitých zdrojů.............................................................................................................129

Seznam zkratek............................................................................................................................131

Abstrakt a kličová slova v českém jazyce...................................................................................132

Abstract a klíčová slova v anglickém jazyce...............................................................................133



Úvod

V právním řádu České republiky nalezneme jen málo tak zásadních vět, jako je ústavní 

imperativ, že  „změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná“ 1. 

Tak jednoznačně formulované spojení s sebou přináší jasně srozumitelný požadavek ochrany 

prvků, jež jsou pro existenci státního tělesa, v našem případě České republiky, konstituovaného 

ústavou, nepostradatelné. Budu-li ústavu vnímat jako pomyslný smluvní vztah uzavřený mezi 

lidem, coby entitou tvořenou jednotlivými subjekty suveréna jako fyzickými osobami, a státní 

mocí, jíž na základě tohoto kontraktu dobrovolně propůjčují část svých práv, pak tyto podstatné 

náležitosti budou plnit úlohu esenciálních součástí takového vztahu, bez jejichž existence by 

nemohl existovat. V právním řádu by se pak jen obtížně hledal svým významem pro dané státní 

těleso srovnatelný institut. O to významnější bude dostatečné  seznání jednotlivých atributů, 

právních institutů, tvořících ve své celistvosti podstatné náležitosti demokratického právního 

státu, jež jsou jako celek, avšak i coby jednotlivé střípky utvářející jeho mozaiku, hodny ochrany 

garantované ústavním systémem.

Již samotný význam dotčené materie pro státní těleso implikuje předpoklad, že bude 

primárně   zakotvena   v normách   nejvyšší   právní   síly,   kterými   je   soubor   tvořící   tzv.   ústavní 

pořádek2, jenž stojí na vrcholu pomyslné pyramidy právního řádu. Samotným ohniskem, z něhož 

ostatní normy vyvěrají, a které je před lidem legitimizuje, je pak Ústava. Proto se veškeré 

zkoumání prezentované v této práci zaměřuje  primárně na oblast ústavního pořádku, včetně 

problematiky možného nakládání s dotčenou materií. Není snad v žádném právním řádu jiný 

soubor norem, který by byl více deklaratorním a mnohdy méně konkrétním, než je tomu v oblasti 

materie   ústavy.   Jde   zpravidla   o   popis   základních   funkčních   a   vztahových   mechanismů 

charakterizujících   práva   a   povinnosti   mezi   jednotlivými   složkami   státní   moci,   a   to   mocí 

zákonodárnou, výkonnou a soudní v rovině horizontální a mezi nimi a lidem v pozici vertikální. 

Mnohdy právě díky svému specifickému charakteru v případě interpretace těchto norem hraje 

významnější roli hodnocení okolností, za nichž byla taková norma kodifikována a jaké vůbec 

bylo ratio legis, než je tomu u jiných složek právního řádu, nabízejících významněji limitovaný 

prostor pro volní uvážení jejich adresátů.  Často je tak dán poměrně značný prostor pro jejich 

rozličný výklad a takto vzniklé mezery v právu musejí být pro zachování stability státního tělesa 

prostřednictvím činnosti ústavních institucí legálním způsobem postupně zacelovány. To, jakým 

způsobem  by  se  toho  měly  aktivně  legitimované   subjekty   zhostit,   je   rovněž   předmětem

_____________________________________________________________________________
1 Čl. 9 odst. 2 Ústavy.
2 Čl. 112 odst. 1, tamtéž.
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zkoumání této práce. Při formulaci a hodnocení dotčených instrumentů, ať už v režimu de lege 

lata,   nebo  de   lege   ferenda,   nelze   opomenout   všudypřítomný   imperativ   nedotknutelnosti 

podstatných   náležitostí   demokratického   právního   státu.   Aby   byl   tento   požadavek   vůbec 

naplnitelný, je třeba nejdříve vymezit hranice v podobě seznání jednotlivých složek esenciálních 

součástí   ústavy   s cílem   neumožnit   ústavním   institucím   vybočit   z jejich   mezí.   Je-li   jednou 

formulován právní institut, jenž je současně nadán vlastností tvořit součást množiny podstatných 

náležitostí   demokratického   právního   státu,   musí   být   veškeré   nakládání   s materií   k němu 

přináležející   činěno   s maximální   opatrností,   aby   touto   činností   nebyla   dotčena,   respektive 

změněna  jeho podstata,  což  by bylo v rozporu s požadavkem  čl.  9 odst.  2 Ústavy.  To vše 

s pomyslnou chirurgickou přesností. 

Pro lepší demonstraci mých úvah užiji příměr k lidskému tělu. Je to podobné, jako když 

chirurg operuje v bezprostřední blízkosti životně důležitého orgánu a musí si počínat tak, aby jej 

svou činností nikterak neohrozil, jelikož i když zasáhne jen jeden z mnoha, ačkoli ty ostatní 

budou nedotčeny,  je  každý tento  jediný  orgán  (například  mozek)  pro zachování  funkčnosti 

celého systému, v daném případě lidského těla, natolik důležitý, že jeho nevratné poškození 

může   vést   až   ke   kolapsu   celého   systému   jednotlivých   biologických   procesů   uvnitř   těla, 

a v konečném důsledku až k smrti. A právě při vědomí těchto možných negativních důsledků 

musí každý aktivně legitimovaný subjekt suveréna právním řádem k zásahům do ústavní materie 

přistupovat k uvedené činnosti s maximální možnou opatrností a plným vědomím toho, jaké 

dopady na stabilitu a další existenci daného státního tělesa může jeho počínání mít. Vrátím-li se 

k příměru z lékařského prostředí, jsem-li způsobilým subjektem k nakládání s takovou materií 

(chirurg,   jenž   může   provést   operaci),   musím   si   být   nejprve   vědom,   kde   se   nacházejí 

nezměnitelné součásti (životně důležité orgány) a jak je mám vůbec poznat, než přistoupím 

k samotnému zákroku. Pokud disponuji touto znalostí, musím být současně srozuměn s tím, že 

takový zásah (operační zákrok) má jasně daná pravidla vycházející nejen z platných norem, ale 

i aktuálních vědních poznatků a musím si tudíž ve svém konání počínat dle zásady lege artis.

A právě komplexní popis problematiky podstatných náležitostí demokratického právního 

státu, včetně jejich identifikace v právním řádu České republiky, si klade za cíl tato práce, jež 

neopomíná   zhodnocení   způsobů   možných   zásahů   do   dotčené   materie,   včetně   její   efektivní 

ochrany. To vše nejen ve světle aktuálních  poznatků právní vědy formulovaných  odbornou 

literaturou   nebo   Ústavním   soudem,   ale   i   úvah  de   lege   ferenda. Z předcházejících   řádků 

jednoznačně vyplývá, s ohledem na zásadní význam pro zachování kontinuity existence státního 

tělesa České republiky jako takového, potřeba dostatečného formulování podstatných náležitostí 

právního státu v psaném právu, při vědomí limitů, které v dané oblasti český právní řád má, 
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jelikož   jen   tak   lze   zabezpečit   dotčené   materii   efektivní   ochranu.   Právě   její   dostatečná 

seznatelnost   je   jedním   z mnoha   předpokladů   k úspěšnému   naplnění   takto   vytyčeného   cíle. 

A právě to, jak je identifikovat, nakládat s nimi a chránit je, je stěžejním cílem předkládané 

práce.
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1 Teoretické vymezení pojmu

1.1 Demokratický právní stát obecně

Abych mohl podrobně vyložit, v čem tkví podstatné náležitosti demokratického právního 

státu, je nutné si nejdříve vymezit pojmy, jako je právní stát a demokratický právní stát, jelikož 

jsou podstatným náležitostem teoreticky nadřazenou množinou, jejíž jsou tyto pouhou, ale nikoli 

nepodstatnou součástí. Obecně vzato, podstatné náležitosti demokratického právního státu jsou 

podmnožinou pojmu  demokratický právní stát  a tento jest podmnožinou termínu  právní stát, 

respektive   tento   institut   kvalitativně   rozvádí.   Toto   teoretické   pojetí   nachází   oporu   rovněž 

v Ústavě, která v čl. 1 odst. 1 hovoří o tom, že Česká republika je mimo jiné demokratickým 

právním státem, zatímco čl. 9 odst. 2 Ústavy jsou již dotčeny jen podstatné náležitosti takového 

demokratického právního státu, tedy takové, jejichž narušení, změna, by mohly vést k zásahu do 

základní hodnotové integrity stávajícího státního zřízení.

Ústředním   pojmem   je  právní   stát,   jehož   doktrína   byla   pravděpodobně   nejprecizněji 

formulována britským ústavním teoretikem Albertem V. Diceym, který argumentoval tím, že 

právní stát se musí opírat o tři základní principy: „Za prvé – nikdo nesmí být trestán a majetková 

práva, jakož i osobní integrita nikoho nesmí být porušována, jestliže taková osoba neporušila 

zákon. Za druhé – nikdo nestojí nad zákonem – každý je subjektem práva. Za třetí – vláda lidu 

musí být založena na vládě zákona.“ 3  Lze-li právní stát  vnímat jako obecný právní institut 

založený na panství práva a zásadách uplatňování státní mocí výlučně prostřednictvím zákona, 

a to při respektování zásad, že každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být 

nucen činit to, co zákon neukládá, neznamená to a priori, že musí mít demokratický charakter. 

V koncepci právního státu většina teorií rozlišuje pojetí formálního právního státu na straně 

jedné a materiálního právního státu na straně druhé4.

Formální právní stát respektuje veškeré zásady vlastní právnímu státu jako takovému, 

avšak   vyznačuje   se   výraznou   hodnotovou   neutralitou   a   je   založen   na   filozofii   absolutního 

respektu k zákonům, respektive právním normám, avšak ve srovnání s materiálním  právním 

státem zde není primárně důležitý obsah, případně hodnoty vtělené do příslušné normy, ale to, 

zda taková norma vznikla formálně správně předepsaným způsobem 5. Při striktním pojetí této 

doktríny nejsou stanoveny žádné mantinely  v  podobě  materie,  jejíž  úprava  právní  normou  je

3  KUBŮ, Lubomír, Pavel HUNGR a Petr OSINA.  Teorie práva.  Praha: Linde, 2007. Vysokoškolské právnické 
učebnice, s. 173.
4 TOMOSZEK, Maxim. Podstatné náležitosti demokratického právního státu. Praha: Leges, 2015, s. 40-45.  
5 Například to, že zákon byl schválen věcně příslušným zákonodárným orgánem, stanoveným kvorem zákonodárců 
a postupem předepsaným pro legislativní proces tohoto typu právní normy a následně byl řádně vyhlášen.
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ještě akceptovatelná a která už není (kupříkladu zásah do základních práv a svobod člověka), ale 

jediným maximem posuzování zákonnosti, dokonce i ústavnosti, takové normy je skutečnost, 

zda   byla   z formálního   hlediska   přijata   zákonem   aprobovaným   způsobem.   Dané   pojetí   se 

uplatňovalo   v některých   demokraciích   mezi   světovými   válkami   a   v řadě   z nich   po   trpké 

zkušenosti6, mnohdy s totalitním režimem, byla po roce 1945 hodnotová neutralita opouštěna 

a začalo získávat na významu hodnotové pojetí právního státu.

Demokratický právní stát je jedním z hlavních projevů koncepce materiálního právního 

státu, jehož pojetí již opouští filozofii hodnotově neutrálních ústavních dokumentů a prostého 

panství práva, které by mohlo být stavěno nad základní hodnoty vyznávané danou společností. 

V demokratickém právním státě jsou již stanoveny meze, z nichž by neměl normotvůrce vybočit, 

a jsou nadány zvláštním typem ochrany, o čemž bude pojednáno dále. Lze přijmout i myšlenku, 

že   enumerativní   výčet   náležitostí,   ať   už   těch   podstatných,   nebo   ostatních,   byť   je   to   jev 

v současných ústavách téměř nereálný7, je svým způsobem nadbytečný, jelikož tyto hodnoty jsou 

dané demokratické společnosti (státu) vlastní a existují i bez ohledu na to, aby byly někde 

výslovně popsány, a měly by tak být  a priori  respektovány 8. Právní stát, který je založen na 

respektování demokratického principu vlády lidu a na jí subsumovaných hlavních zásadách, 

můžeme vymezit i dle určitého specifického typu normotvorby, kterým je dle Františka Weyra 

princip  autonomní, založený na modelu, že subjekt (lid) normou vázaný se spolupodílí na její 

tvorbě, respektive přijetí, a to i skrze jím volené zástupce, kdy protipólem tohoto pojetí je 

normotvorný princip heteronomní, spočívající v zásadě neúčasti zavázaného subjektu na tvorbě 

normy pro něj závazné 9. Současné zdůrazňování hodnotové orientace jednotlivých ústavních 

modelů je reálnou snahou zakotvit institut demokratického právního státu v těchto systémech a 

reagovat tak na negativní historickou zkušenost s totalitními režimy v průběhu 20. století, což  se

6  Příkladem za všechny může být meziválečné Německo,  které  se z demokratické  Výmarské republiky legální 
formou ve 30. letech 20. století postupně přerodilo v nacistický totalitní stát se zvráceným pojetím práva, kde 
právem   bylo   dle   předního   nacistického   filozofa   Hanse   Franka   to,   co   prospívá   německému   národu   a   jedním 
z hlavních „pramenů“ poznání tohoto práva byla nauka o „duši lidu“ (tzv. Volksgeist), jež byla jeho zdrojem  
(viz KNAPP, Viktor.   Problém nacistické právní filosofie.   Dobrá Voda u Pelhřimova: Aleš Čeněk, 2002. Knihovna   
společenských věd, s. 46-50). V daném pojetí s tak širokými a pružnými mezemi mohl vzniknout systém, kdy byly 
přijímány   normy,   které   ve   své   materii   šly   naprosto   proti   hodnotám   uznávaným   dnešními   demokraciemi 
a i tehdejšími, avšak hodnotová neutrálnost základních pramenů práva vytvořila v některých zemích prostor i pro 
takové pojetí. Mnohdy je však zpochybňováno i to, že by tehdejší totalitní Německo bylo vůbec právním státem, 
jelikož zde docházelo k nerespektování vlastního práva, což je narušením jednoho z hlavních atributů právního státu 
jako takového (viz TOMOSZEK, Maxim.   Podstatné náležitosti demokratického právního státu.   Praha: Leges, 2015,   
s. 28).
7  Koncepce   náležitostí   demokratického   právního   státu,   respektive   jejich   seznání   a   pojmenování,   je   dotvářena 
zejména judikaturou a odbornou literaturou nad rámec psaných ústavních dokumentů.
8 Viz dále kapitola 1.2.
9 WEYR, František. Teorie práva. Praha: Orbis, 1936, s. 136-144.
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projevuje již v samotném znění jednotlivých ústavních norem obsažených v právních předpisech 

nejvyšší právní síly, a to ať už v textech jejich preambulí, nebo průřezově celým dokumentem. 

Samotné náležitosti demokratického právního státu můžeme diferencovat na ty, které lze 

označit   jako   tzv.   podstatné   náležitosti   demokratického   právního   státu,   o   jejichž   významu 

a hodnotě pro tento typ státního zřízení bude pojednáno dále, a takové, které těmito vlastnostmi 

nejsou nadány a společně s podstatnými náležitostmi tak tvoří obsah pojmu demokratický právní 

stát.

 

1.2 Těžiště obsahu ústavy obecně

Tzv.   podstatné   náležitosti   demokratického   právního   státu   úzce   souvisí   s pojmem 

materiální jádro, případně  ohnisko, jak je někdy nazýváno, respektive  těžiště obsahu,  ústavy 

(ústavního   pořádku),   jejíž   jsou   z teoretického   pohledu   součástí.   Jde   o   takové   imanentní 

náležitosti   demokratického   právního   státu,   jejichž   suspendování   by   bylo   způsobilé   narušit 

samotnou jeho podstatu. V tomto pojmu jsou zahrnuty instituty, které činí dané zřízení tím, čím 

je, a lpění na nich je nesporným projevem přechodu dané společnosti od formálního pojetí 

právního   státu  ke   koncepci   materiálního  právního   státu  založeného   na  hodnotové   orientaci. 

V této konstrukci se snad více než v kterýchkoli jiných ustanoveních ústav projevuje prozařování 

rousseauovské   teorie   společenské   smlouvy   definující   vztah   mezi   mocí   státní,   tedy   mocí 

ustavenou, a lidem, coby mocí ustavující. Ztotožnění se s tímto pojetím rovněž vede k úvaze, že 

jakékoli   ustanovení   v ústavním   pořádku   apelující   na   ochranu   podstatných   náležitostí 

demokratického   právního   státu   a   zdůrazňující   jejich   nezměnitelnost,   případně   je   přímo 

vymezující, je toliko deklarativní a nezakládá jejich existenci, jelikož tyto jsou dány nezávisle na 

zmínce v ústavním pořádku a jsou součástí základního pojetí koncepce společenské smlouvy 

uzavírané mezi dvěma mocemi, tedy ustavující a ustavenou 10. Jak již bylo poznamenáno, stěžejní 

osobností úvah zabývajících se koncepcí společenské smlouvy je francouzský osvícenský filozof 

Jean Jacques Rousseau 11, který ve svém díle O společenské smlouvě neboli o zásadách státního 

práva popsal základní zásady státu založeného na  koncepci  společenské  smlouvy,  jejíž  rozbor

___________________________________________________________________________
10 ŠIMÍČEK, Vojtěch. Komentář k čl. 9. In: Ústava České republiky: komentář. Praha: Linde, 2010, s. 157.
11 Jean Jacques Rousseau (28. 6. 1712 – 2. 7. 1778) se řadí mezi nejvýznamnější filozofy období osvícenství. Jeho 
myšlenky zachycené v dílech O původu a základech nerovnosti mezi lidmi a zejména O společenské smlouvě neboli 
o zásadách státního práva  měly velký vliv na formování ideologie Velké francouzské revoluce zahájené v roce 
1789. Jeho pojetí státu a vztahu mezi suverénem (lidem) a státní mocí se promítlo i do revolučních ústavních 
dokumentů. Jedním z velkých obdivovatelů tohoto filozofa, který hlásal odlišné pojetí světa, než reprezentovala 
monarchistická předrevoluční Francie, byl i jeden z hlavních aktérů revoluce Maximilien Robespierre (viz STÖRIG, 
Hans   Joachim.    Malé   dějiny   filosofie.    7.   přepracované   a   rozšířené   vydání.   Kostelní   Vydří:   Karmelitánské   
nakladatelství, 2000, s. 283-288).
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je předpokladem pro vymezení podstatných náležitostí demokratického právního státu obecně 

ve vztahu mezi suverénem a státní mocí.

V Rousseauově pojetí je na počátku všeho tzv. přirozený stav, což je jistý prapočáteční 

stav, v němž žijí lidé a vyjma biologické nerovnosti mezi nimi žádné disproporce nejsou. Zlom 

spatřuje v momentu, kdy jeden z jedinců v tomto harmonickém přirozeném stavu oplotí část 

půdy s konstatováním, že ta je jeho vlastnictvím, a ostatní jedinci začnou takto založený stav 

respektovat, což pojímá jako prapůvod vzniku nerovnosti mezi lidmi, tedy nahlíží na ni primárně 

coby   nerovnost   majetkovou.   Přežití   pro   člověka   v takto   dle   Rousseaua   znehodnoceném 

přirozeném stavu se stává natolik náročným a energie, kterou musí jedinec vynaložit pro udržení 

a zachování toho, co jeho jest a slouží mu k obživě, potažmo jeho rodiny, ve které Rousseau 

spatřuje   prvotní   přirozené   společenství   člověka,   je   natolik   značná,   že   již   přesahuje   síly 

jednotlivce. Ten pak je nucen volit jinou formu k zachování svého vlastního bytí a tu spatřuje 

v založení jisté pospolitosti, kdy určitá množina jedinců sdruží své síly, respektive sebe sama, 

k vytvoření jednoho celku nazývaného státní těleso 12. Takto vzniklá veřejná osoba je vytvářena 

na základě prvotní společenské smlouvy mezi člověkem (subjektem suveréna), který je coby 

jedna z mnoha entit přirozeného stavu naprosto svoboden a nadán řadou práv, a státní mocí, 

reprezentující takto vzniklou veřejnou osobu, respektive stát, na nějž tento člověk, jenž se sdružil 

s dalšími lidmi v suveréna, kdy tento je zdrojem veškeré státní moci, přenesl některá svá práva 

a   svobody.   Tento   transfer   se   však   neděje   jen   tak,   ale   je   činěn   právě   zmiňovanou   prvotní 

společenskou smlouvou, ať už sepsanou do podoby nějakého ústavního dokumentu, nebo jen 

každému   občanovi   takového   státu   přirozeně   seznatelnou,   kdy   pro   zachování   kontinuity 

jakéhokoli státního tělesa se její kodifikace jeví jako nezbytná, protože absolutně seznatelné se 

základní principy společenské smlouvy mohou jevit jen prvním generacím v takovém státním 

tělese,   které   jej   vyměnily   za   život   v neutěšeném   přirozeném   stavu.   Dle   Rousseaua   se   pro 

jednotlivce „jejich postavení smlouvou stává skutečně lepší, než bylo předtím a že místo zcizení 

jen výhodně směnili nejistý a kolísavý způsob bytí za způsob bytí lepší a bezpečnější, přirozenou 

nezávislost za svobodu, možnost škoditi bližnímu za vlastní bezpečnost a svou sílu, kterou druzí 

mohli překonati, za právo, které společenské sjednocení tvoří nepřekonatelným“ 13. 

Aby   však   mohlo   být   v rámci   státu   uplatňováno   rozhodování   většiny,   musí   alespoň 

jedenkrát  dle  Rousseaua  dojít  k  téměř  absolutnímu  konsensu všech  jednotlivců   sdružených 

12 Pro tento pojem se někdy objevují synonyma jako corps moral, personne morale, persone republique.
13 ROUSSEAU, Jean Jacques. O společenské smlouvě, neboli O zásadách státního práva. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 
2002. Knihovna společenských věd, s. 43.
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v suverénu a tento konsensus nastává při uzavírání prvotní společenské smlouvy. Menšině pak 

již nezbyde než respektovat vůli většiny, ačkoli se s ní sama nemusí ztotožňovat, jelikož jen vůle 

většiny může být skutečnou vůlí suveréna. Z toho plyne, že rozhodnutí, kterým dochází k přijetí 

prvotní   společenské   smlouvy,   vždy   musí   být   svým   způsobem   rozhodnutím  sui   generis 

kladoucím větší nároky na své přijetí než další rozhodnutí činěná již ve státním tělese vzniklém 

na základě tohoto konsensu, tudíž jde o kontrakt, jenž musí již ze své podstaty být nadán 

významnější mírou ochrany než jiné akty a který lze jen obtížně měnit méně kvalifikovanou 

množinou jedinců, než jakou byl sám přijat. Lze tedy konstatovat, že budu-li vnímat jednotlivé 

ústavy, případně samotné ústavní řády, bez ohledu na jejich právně teoretickou formu toho 

kterého demokratického právního státu striktně jako společenskou smlouvu dle Rousseauova 

pojetí, jež vymezuje zmíněné limity výkonu státní moci, svobod a práv, které suverén na státní 

těleso o své svobodné vůli přenesl, musím připustit premisu, že nejsou v rámci realizace státní 

moci (konkrétně zejména prostřednictvím její složky zákonodárné) přípustné žádné změny takto 

založeného   prvotního   smluvního   vztahu.   Je   patrné,   že   narušení   určitých   základních   hodnot 

a mechanismů v tomto soukolí státního tělesa by mohlo znamenat, a je to velmi pravděpodobné, 

zánik jeho samotného, jelikož může dojít k suspenzi některého ze základních institutů, které jej 

coby   demokratický   právní   stát   v obecném   slova   smyslu,   jejž   se   rozhodl   suverén   prvotním 

kontraktem ustavit, zajišťují funkčním. Takto vymezené právní instituty 14 lze tedy vnímat jako 

materiální jádro (ohnisko)15 daného ústavního pořádku.

Polemika může nastat i v tom, zda by vůbec jakákoli část suveréna, jelikož i členové 

zákonodárného sboru tvořící ve své celistvosti moc zákonodárnou jsou součástí suveréna, měla 

být nadána pravomocí zasahovat do prvotní společenské smlouvy. Tedy zda tento prapůvodní 

kontrakt  vymaňující  lid  z neutěšeného  přirozeného  stavu  nemá  být  něčím  natolik 

nedotknutelným, co by nemělo být měněno vůbec, ať už jde o podstatné náležitosti, respektive 

materiální  jádro prvotní smlouvou založeného  pořádku, nebo i jeho ostatní náležitosti, tedy 

takové, jejichž  narušení  nemusí  nutně  znamenat  otřesení,  nebo  dokonce  zánik  společenskou

14  Některé jsou řadě demokratických právních států v Evropě i na jiných kontinentech společné, ale jsou i takové, 
které odrážejí význam hodnot podstatných pro to které konkrétní státní těleso (například u Spolkové republiky 
Německo důraz na její členění na jednotlivé země). 
15  Na   pojmy  materiální   ohnisko   ústavy  a  materiální   jádro   ústavy  nelze   rovněž   nahlížet   dogmaticky   jako   na 
synonyma, jelikož je třeba vnímat odlišné pojetí pojmu ohnisko, kdy například dle meziválečného československého 
význačného právního teoretika Františka Weyra značí pojem ohnisko především skutečnost, že ústavní pořádek je 
ohniskem celého právního řádu, tedy formálně zdrojem a jistým korektivem ostatním právním normám. Zatímco 
v současnosti se v terminologii užívané Ústavním soudem vnímá pojem ohnisko především hodnotově, a to jako 
základní instituty a principy České republiky jako demokratického právního státu. Je tudíž i nadále vhodnější pro 
větší jednoznačnost využívat spojení  materiální jádro  (viz SYLLOVÁ, Jindřiška. Komentář k     čl. 9. In:    Ústava   
České republiky  .   Komentář  . 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 113)  .
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smlouvou založeného státního tělesa. Je třeba připustit i úvahu, že prvotní kontrakt je něco 

natolik   „posvátného“,   že   by   nemělo   být   vůbec   umožněno,   aby   byla   v dispozici   ústavo- 

-zákonodárce jakákoli jeho změna, jelikož se jedná o prvotní nastavení „pravidel hry“ a já jako 

subjekt suveréna bych se měl naučit je respektovat a žít s nimi, nikoli si je dle aktuálně vzniklé 

situace a potřeby přizpůsobovat k obrazu svému 16. Otázkou je, do jaké míry by byla schopna 

takto rigidní ústava vůbec přečkat postupné společenské změny, které jsou vlastní každému 

společenství lidí. Prvotní nastavení společenské smlouvy a vztahů mezi jednotlivými mocemi 

s odstupem času od jejího přijetí, kdy tato vzájemná kompatibilita se s každým rokem postupně 

snižuje, již nemusí být adekvátní. Absolutní rigidita by pak ad absurdum mohla vést k častějším 

změnám prvotní společenské smlouvy jako celku, s ohledem na absolutní nemožnost přistoupit 

k   dílčí úpravě   tohoto   kontraktu,   což   by   nepřispívalo   ke stabilitě   jakéhokoli   státního   tělesa, 

protože tyto změny by se musely dít prostřednictvím suveréna a byly by vyloučeny z dispozice 

běžné procedury realizované prostřednictvím moci zákonodárné. Je tedy vhodné připustit jistou 

dvoukolejnost zásahů do prvotní společenské smlouvy a materiální jádro s ohledem na jeho 

význam  vymanit  z dispozice  od suveréna odvozených složek státní moci a nakládání  s ním 

ponechat výlučně v rukou suveréna. Tímto prolomením myšlenky absolutní rigidity lze přispět 

k zabezpečení dlouhodobého přetrvání prvotní společenské smlouvy a jí založeného státního 

tělesa při akceptování takových dílčích zásahů, jež jsou v dispozici některé ze složek státní moci, 

primárně   zákonodárné.   Ani   ta   by   však   neměla   svého   oprávnění   k určitým   zásahům   do 

společenské   smlouvy   nadužívat   a   musí   se   omezit   pouze   na   ty   nezbytného   charakteru 

a neuchylovat se k takovým druhům zásahů, jež vybočují z její základní úlohy ve státním tělese, 

kterou je efektivní zákonodárství a správa státu v mezích daných prvotním kontraktem.

Dané pojetí diference mezi změnitelnými náležitostmi ústavního pořádku, byť mnohdy 

kvalifikovanější   množinou   subjektů   moci   zákonodárné   oproti   běžným   zákonům,   jejichž   je 

ústavní pořádek ohniskem a je jim v hierarchii právních norem nadřazen, na straně jedné a těmi, 

jež lze označit jako nezměnitelné, jelikož jsou tzv. materiálním jádrem, přináší nutnost rozlišovat 

mezi ústavodárcem, tj. mocí konstituující, kterou je lid coby suverén, a ústavo-zákonodárcem, 

tj.   mocí   konstituovanou,   jíž   je   zákonodárný   sbor   v roli   složky   moci   zákonodárné,   jejímž 

prostřednictvím dochází k výkonu státní moci. V německé právní teorii se uplatňuje pojmosloví 

Verfassungsgeber  (ústavodárce) a  Verfassungsgesetzgeber  (ústavo-zákonodárce)  17, kterým je 

zpravidla reprezentant moci zákonodárné, a to zastupitelský sbor. 

16  Zaznělo v příspěvku Karla Klímy na téma  Aktuální audit možných změn Ústavy ČR  v Sekci ústavního práva 
v rámci konference Olomoucké právnické dny 2017.  Olomouc 18. 5. 2017. 
17 ŠIMÍČEK, Vojtěch. Komentář k čl. 9. In: Ústava České republiky: komentář. Praha: Linde, 2010, s. 153-154.
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S ohledem   na   výše   uvedený   podrobnější   rozbor   teorie   společenské   smlouvy   dle 

Rousseaua18  je seriózní zmínit také fakt, že tento filozof nepatřil k nejhorlivějším zastáncům 

zastupitelské   demokracie   realizované   prostřednictvím   moci   zákonodárné,   jež   hraje   v teorii 

materiálního   jádra   podstatnou   roli.   Nicméně   i   jeho   pojetí   přímé   demokracie   může   být 

v některých úvahách de lege ferenda cestou dalšího vývoje, ostatně jak bude pojednáno dále.   

1.3 Ústavo-zákonodárce versus ústavodárce

Jakékoli   pojednání   hovořící   o   roli   jednotlivých   mocí,   jejichž   prostřednictvím   lid, 

respektive suverén, vykonává státní moc, by bylo neúplné bez uvedení teorie dělby státní moci, 

jejímž duchovním otcem je přední francouzský osvícenský filozof Charles-Louis de Secondat 

Montesquieu19. Koncepce teorie dělby státní moci je jedním z klíčových nástrojů pro zachování 

funkčnosti státního tělesa založeného Rousseauovou prvotní společenskou smlouvou. Na rozdíl 

od vztahu vertikální dělby moci uplatňované mezi suverénem a státním tělesem, kdy suverén 

přenáší část svých práv a svobod na toto těleso a uvnitř něj se prostřednictvím jednotlivých mocí 

realizuje výkon státní moci, se dělba moci uvnitř státního tělesa označuje za dělbu horizontální 20. 

A právě v této horizontální rovině, jež se formovala od Aristotela až po Montesquieuovu teorii 

rozvedenou v pojednání  O duchu zákonů,  jsou jednotlivé moci, jež dnes dělíme do triády na 

zákonodárnou (legislativa), výkonnou (exekutiva) a soudní (judikativa), postaveny vedle sebe 

a jejich vzájemný vztah není založen na principu nadřízenosti a podřízenosti jedné vůči ostatním, 

ale na vztahu vzájemných brzd, korektivů a rovnovah mezi nimi (angl. checks and balances). 

A  právě  prostřednictvím  těchto  brzd  a  rovnovah  se  děje  jejich  vzájemné  vyvažování,   kdy 

18 Nejen Jean Jacques Rousseau se zabýval ve svých úvahách otázkou teorií společenské smlouvy. Dalšími z filozofů 
věnujících se tématu byli Angličané John Locke (1632-1704) a jeho dílo Dvojí pojednání o vládě a Thomas Hobbes 
(1588-1679), jenž ve svém spise Leviathan pojímá teorii odlišně od Rousseaua. Prapůvodní přirozený stav na rozdíl 
od něj nevnímá idylicky, ba naopak jej považuje za neutěšený proces vyznačující se bojem všech proti všem. Do 
státního tělesa tak lidé vstupují a společenskou smlouvu uzavírají pro svou ochranu a tento prvotní konflikt se pak 
přenáší do konfliktů mezi jednotlivé státy. Hobbesovo pojetí společenské smlouvy se vyznačuje absolutní loajalitou 
člověka, jenž se stal součástí státního tělesa, ke státní moci (viz STÖRIG, Hans Joachim.   Malé dějiny filosofie.   7.    
přepracované a rozšířené vydání. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000, s. 224-225).
19 Charles-Louis de Secondat, baron de la Bréde at de Montesquieu (1689-1755), francouzský aristokrat, právník, je 
významnou postavou osvícenství, která se věnovala vedle výkonu společenských funkcí (soudní rada v Bordeaux 
nebo   prezident   tamního  parlamentu),   působení  ve  Francouzské   akademii  i  literární  tvorbě,   v níž  se   nebál  ani 
kritického pohledu na tehdejší Francii (např.  Perské listy). Jeho stěžejním státoprávním dílem, které je inspirací 
dodnes, však bylo několikasvazkové pojednání O duchu zákonů, jež bylo poprvé vydáno roku 1748 v Ženevě. Zde 
Montesquieu přináší na danou dobu nový pohled na zákonodárství a okolnosti, které jej ovlivňují, ale především 
vymezuje   základní   třísložkovou   strukturu   dělby   státní   moci   na   moc   zákonodárnou,   výkonnou   a   soudní 
(viz    MONTESQUIEU, Charles Louis de Secondat.    O duchu zákonů.    Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2003. Knihovna   
společenských věd, předmluva Karla Eliáše  ).  
20 MADAR, Zdeněk. Slovník českého práva. 2. rozšířené a podstatně přepracované vydání podle stavu k 1. 1. 1999. 
Praha: Linde, 1999, s. 273-274.
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dochází k regulaci toho, aby nenastal moment, že se status quo přenese do vertikálního vztahu, 

kdy jedna moc převáží nad těmi ostatními, což je jeden z principů, který činí demokratický 

právní stát jako takový živoucím a funkčním. Případná změna a vznik hegemonie jedné z mocí 

by pak mohla vést až k její diktatuře, což by bylo popřením základních zásad, na nichž stojí 

demokratický právní stát. 

Jednotlivé moci mohou mít diference21 i uvnitř sebe samých, což lze spatřovat v tradičním 

rozdělení například úloh jednotlivých komor parlamentu v rámci moci zákonodárné, ale mohou 

být i taková členění, která nejsou na první pohled patrná, a to zejména právě na ústavodárce 

a ústavo-zákonodárce uvnitř moci zákonodárné, jež hraje v teorii materiálního jádra ústavního 

pořádku   zásadní   úlohu.   Montesquieu   dává   z praktického   hlediska   přednost   zastupitelské 

demokracii, což se projevuje v jeho afinitě k zákonodárné moci jako takové, jíž věnuje ve svém 

díle značnou pozornost, včetně jejího základního výstupu, kterým jsou zákony: „Protože se ve 

svobodném státě musí každý člověk, který má svobodnou duši, - tak se aspoň domníváme – 

nejprve sám ovládat, bylo by nutno, aby lid jako celek měl moc zákonodárnou; poněvadž je to 

však ve velkých státech nemožné a protože i v malých státech by nastaly v této věci nemalé 

potíže, musí lid vykonávat všechno, co by měl vykonávat, prostřednictvím svých zástupců.“22 

Legislativa se tak v demokratickém právním státě stala důležitým institutem i pro zásahy 

do  ústavního  pořádku,  kdy  vystupuje  v roli  ústavo-zákonodárce.  Avšak  v historii 

konstitucionalismu   například   na   území   někdejšího   Československa   to   byl   nejednou   právě 

zákonodárný sbor, byť mohl být pojímán jako specifický orgán ustavený za konkrétním účelem, 

například jako ústavodárné shromáždění, který vystupoval v roli ústavodárce a přijímal základní 

ústavní   dokumenty   plnící   roli   prvotní   společenské   smlouvy.   Tudíž   suverén   v některých 

demokratických právních státech je ochoten za určitých specifických okolností akceptovat, že 

i přijetí prvotní smlouvy reagující mnohdy na zásadní změnu společenských poměrů (zánik 

Rakousko-uherské   monarchie   a   vznik   samostatné   Československé   republiky)   se   děje 

prostřednictvím zastupitelského sboru, který může být ustaven na základě voleb nebo i jiným pro 

suveréna  přijatelným  způsobem23.  Odpověď  snad  může  přinést  pohled,  že  již  přijetím   této

21 V Ústavě 1920 se při horizontální dělbě státní moci vedle bikameralismu moci zákonodárné (legislativa) zmiňuje 
i další dělení výkonné moci (exekutivy), a to na guvernativu (vláda) a administrativu (úřednictvo). Třetí mocí je pak 
moc soudní (judikativa) uzavírající tuto triádu (viz PAVLÍČEK, Václav.    Ústavní právo a státověda.   2. podstatně   
rozšířené a doplněné vydání. Praha: Linde, 2008, s. 60-62).
22  MONTESQUIEU, Charles Louis de Secondat.  O duchu zákonů.  Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2003. Knihovna 
společenských věd, s. 193.
23  Po vyhlášení samostatného Československa plnily mimo jiné roli moci zákonodárné Národní výbor a Národní 
shromáždění.  Ty  byly  obsazeny  tzv.   kooptací   zástupci   českých   politických   stran   dle   klíče   vycházejícího 
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nejvýznamnější normy, pojetím Františka Weyra ohniska právního řádu 24, je naznačen jeden ze 

základních   principů   nově   vznikajícího   státního   tělesa,   které   má   být  po   dobu  své   existence 

a trvání přijaté společenské smlouvy demokracií parlamentní, kde suverén svěřil značnou důvěru 

právě zastupitelskému sboru. Již při samotném přijetí prvotní smlouvy však výslovně zakotvuje 

v podobě tzv. klauzule věčnosti 25, že podstatné náležitosti demokratického právního státu jsou 

v budoucnu nedotknutelné, tudíž se tento sbor, který se jen jedinkrát dostal do role ústavodárce, 

sám svým projevem vůle vzdává pravomoci kdykoli v budoucnu, aniž by to neohrozilo existenci 

samotného státního tělesa, zasáhnout do materiálního jádra. Jednou provždy tak schválením 

ústavy „uzamkne“ před narušením sebou samým její materiální jádro.  „Především, je třeba 

uvažovat tím způsobem, že materiální ohnisko ústavy vytyčuje rámec fungování určitého systému, 

který se musí bránit svojí negaci.“ 26  A právě zastupitelský sbor, kterému bylo pro jedinkrát 

propůjčeno vstoupit do role suveréna a projevit tak jeho vůli směřující k uzavření společenské 

smlouvy, by měl být prvním ve státním tělese, kdo bude střežit takto založený systém před jeho 

narušením a nebude se ani v případě nejvyšší nutnosti uchylovat k zásahům do materiálního 

jádra při vědomí hrozby, kterou by takový krok pro existenci státního tělesa mohl mít 27. To platí 

i   pro   nadužívání   své   role   ústavo-zákonodárce,   jelikož   jak   bylo   pojednáno   výše,   členové 

zákonodárného sboru by si měli osvojit „pravidla hry“ a pokud možno se v rámci nich naučit 

pracovat a věnovat pozornost především běžnému zákonodárství a do role ústavo-zákonodárce 

vstupovat výlučně v nezbytných případech. Pokud však tato seberegulace selže, musí zasáhnout 

v rámci zachování základního principu horizontální dělby jednotlivých mocí a jejich parity jiná 

z mocí, kterou je zpravidla moc soudní (ústavní soudnictví). Selže-li i tato pojistka, již prvotní 

společenská smlouva pamatuje na to, že přenesení práv a svobod suverénem na státní těleso není 

absolutní a jedním ze základních práv, které si suverén ponechává, je  právo  na  odpor,  naruší-li 

z parlamentních voleb do říšské rady v roce 1911. V takto utvořených zastupitelských sborech vznikly například 
zákon č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu československého, nebo Ústava 1918.
24 WEYR, František. Československé právo ústavní. Praha: Melantrich, 1937, s. 82.
25  Ustanovení   omezující   pravomoc   zákonodárce   ke   změnám   některých   částí   ústavního   pořádku   má   inspiraci 
v Základním zákonu Spolkové republiky Německo, jehož čl. 79 odst. 3, označovaný jako tzv. klauzule věčnosti, 
stanoví, že „změna tohoto základního zákona, která se dotýká rozčlenění Spolku na země, zásadního spolupůsobení 
zemí při zákonodárství nebo zásad stanovených v čl. 1 a 2, je nepřípustná.“
26 ŠIMÍČEK, Vojtěch. Komentář k čl. 9. In: Ústava České republiky: komentář. Praha: Linde, 2010, s. 157.
27  Carl Schmitt k limitům zákonodárce:  „Hranice oprávnění k ústavním změnám vyplývají ze správně chápaného 
pojmu ústavní změny.  Ústavněprávně  zakotvené oprávnění „měnit ústavu“ znamená, že mohou být nahrazena 
jednotlivá   nebo   vícero   ústavních   pravidel  ústavními   pravidly   jinými,   avšak   toliko   za   předpokladu,   že   zůstane 
zachována identita a kontinuita ústavy jako celku. Oprávnění k ústavní změně tedy obsahuje pouze oprávnění 
ke změnám, doplněním, škrtům, dodatkům atd., nikoli ale oprávnění dát novou ústavu a také ne oprávnění změnit, 
rozšířit nebo nahradit vlastní základ této příslušnosti k revizi ústavy.“  (viz SCHMITT, Carl.    Verfassungslehre.   
Berlín: Duncker & Humblot, 2010, s. 103).
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některá   z mocí,   jejichž   prostřednictvím   vykonává   lid   státní   moc,   některou   z podstatných 

náležitostí společenské smlouvy zakládající státní těleso, jež je v popisovaném případě současně 

demokratickým právním státem. Je tedy v konečném důsledku jen na suverénu, do jaké míry 

bude   ochoten   v případě   nutnosti   přistoupit   svým   konáním   v podobě   odporu   k zachování 

ustaveného státního tělesa, či zda ponechá některé z mocí volnou ruku v jejím konání, což může 

vést v důsledku k fatálnímu narušení vztahů mezi jednotlivými mocemi a zániku demokratického 

právního státu jako takového. Ostatně světové dějiny znají takové příklady, kdy suverén přihlížel 

tomuto procesu, aniž by zasáhl a vrátil jej zpět do rovnováhy demokratického právního státu28. 

28 O tomto lze hovořit například u přeměny demokratické německé Výmarské republiky v nacistický totalitní stát ve 
30. letech 20. století.
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2 Ústavní pořádek České republiky a základy jím utvářeného státního  
tělesa

2.1 Zakotvení demokratického právního státu

Že   Česká   republika   ve   své   normě   nejvyšší   právní   síly   navazuje   na   rousseauovskou 

koncepci společenské smlouvy, je patrné již ze samotného textu preambule Ústavy začínající 

slovy  „My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku…“  a uzavřené větou 

„…prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky“. 

Ačkoli je zde jednoznačně řečeno, že suverénem jsou občané 29  tří historických zemí tvořících 

území České republiky, jde o jeden z těch případů, o kterých jsme hovořili v podkapitole 1.3, že 

jsou   taková   státní   tělesa,   kde   roli   suveréna   coby   ústavodárce   vykonává   v okamžiku   přijetí 

prvotní společenské smlouvy zastupitelský sbor. Tedy suverén jako celek tento krok nečiní 

přímo, ale prostřednictvím jedné z mocí, a to moci zákonodárné. Při přijímání Ústavy tuto úlohu 

plnila Česká národní rada 30, jež ji schválila 16. 12. 1992, dne 28. 12. 1992 vstoupila v platnost 

a   účinnosti   nabyla   dnem   1.   1.   1993.   Takto   přijatá   společenská   smlouva   v podobě   Ústavy, 

respektive celého ústavního pořádku, jehož součástí jsou s ohledem na polylegálnost ústavy 

České republiky i další ústavní zákony, se dnem 1. 1. 1993 se vznikem samostatné České 

republiky stává nositelem základních vztahů vymezujících fungování tohoto státního tělesa.

Příklon ke koncepci demokratického právního státu je patrný nejen z čl. 1 odst. 1 Ústavy, 

kde je Česká republika za takové státní těleso verbis expressis označena, ale prostupuje celým 

ústavním pořádkem. Již ze samotné Ústavy je z čl. 2 odst. 3 a 4, jenž stanoví, že „(3) státní moc 

slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví 

zákon; (4) každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co 

zákon neukládá“, patrné, že státní těleso splňuje jeden ze základních atributů právního státu 

založeného na panství práva. Současná právní věda vymezuje čtyři základní pilíře definující 

právní stát jako státní těleso, kde je státní moc „a) vázána právem a uplatňuje se jen na základě 

zákona a v jeho mezích, b) je v horizontální i vertikální rovině rozdělena, c) respektuje lidská 

práva, d) vytváří se a realizuje demokratickým způsobem a v demokratickém prostředí“31. 

29  V tomto lze spatřovat jistou nepřesnost preambule, protože suverénem v tradičním pojetí je primárně lid, jenž 
ustavuje stát, a občanství je až důsledkem státu, tudíž mu nemůže předcházet.
30  Tento zastupitelský sbor, kterému předcházela Česká národní rada zřízená ústavním zákonem č. 77/1968 Sb., 
o přípravě federativního uspořádání ČSSR, jako „prozatímní orgán ústavní politické reprezentace českého národa“, 
byl ustaven 1. 1. 1969 ústavním zákonem č. 143/1968 Sb., o československé federaci, jako 150členný orgán jedné 
z republik ČSSR, a to České socialistické republiky, později České republiky. Složení České národní rady, která 
schvalovala Ústavu, však na rozdíl od meziválečného Národního výboru nebo Národního shromáždění nebylo dáno 
kooptací, ale volbami v červnu roku 1992. 
31 GERLOCH, Aleš. Právní stát v minulosti a v současnosti. In: Demokracie a současnost. Praha: Karolinum, 1994, 
s. 40 a násl.  

18



Dělba státní moci do tradiční triády dle Montesquieua je v čl. 2 odst. 1 Ústavy zahrnuta 

mezi její základní ustanovení, na základě, nichž dochází k výkonu státní moci, který je následně 

rozveden v jednotlivých článcích Ústavy. I zde se lze setkat s dalším větvením jednotlivých 

mocí, jež se může dít na základě různých kritérií. V případě moci zákonodárné (legislativy) je 

zakotven bikameralismus, kdy tato je rozdělena mezi dvě komory Parlamentu České republiky, 

a to Poslaneckou sněmovnu a Senát. I zde však lze přistoupit k dalšímu způsobu pro její členění, 

například dle věcné příslušnosti rozhodovat o jednotlivých typech právních norem, a i tak se 

uplatní rozlišování mezi ústavodárcem a ústavo-zákonodárcem. Moc výkonná je pak rozdělena 

mezi prezidenta a vládu, jejíž členové jsou pověřeni k řízení jednotlivých ministerstev nebo 

jiného   existujícího   úřadu.   K moci   soudní   bych   mohl   přistoupit   obdobně   členěním   dle   řady 

hledisek, kdy základní členění je na Ústavní soud a obecné soudy. 

Svůj příklon k hodnotovému pojetí právního státu Česká republika mimo jiné vyjádřila 

i svým přístupem k Listině a v ní samotné je zdůrazněn v čl. 2 odst. 1 slovy, že „stát je založen 

na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské 

vyznání“. Již Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky přijalo ústavní 

zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozovala Listina a její výsadní postavení v polylegální Ústavě 

České republiky mělo být navenek stvrzeno usnesením předsednictva České národní rady ze dne 

16. 12. 1992 č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny jako součásti ústavního pořádku, byť daná 

republikace nemá na rozdíl od čl. 3 a čl. 112 odst. 1 Ústavy normativní význam. Výsadní 

postavení   Listiny   mezi   ostatními   součástmi   ústavního   pořádku   je   dáno   nejen   obsahem   jí 

upravované   materie,   ale   i   zdůrazněním   v samotné   Ústavě,   že   se   jedná   o   nedílnou   součást 

ústavního pořádku, což je dáno právě zněním čl. 3 a čl. 112 odst. 1 Ústavy.

Samotná  realizace  státní  moci  a  její  utváření  demokratickým  způsobem 

a v demokratickém prostředí jsou seznatelné z částí Ústavy věnovaných jednotlivým složkám 

státní moci. Důraz na demokratičnost celého procesu je pak patrný již ze samotného znění čl. 5 

Ústavy,   kladoucího   důraz   na   svobodnou   soutěž   politických   stran,   respektive   čl.   6   Ústavy, 

zakotvujícího,   že  „politická rozhodnutí   vycházejí   z vůle   většiny   vyjádřené   svobodným 

hlasováním“, to vše při respektování práv menšiny. 

Platí-li premisa, že Česká republika je demokratickým právním státem, lze i zde hledat 

náležitosti, které můžeme označit za tzv. ostatní a takové, které jsou podstatnými, respektive jsou 

nadány schopností v případě své suspenze ohrozit existenci daného demokratického právního 

státu jako takového.
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2.2 Zdroje poznání nezměnitelných náležitostí 

V Ústavě   nenalezneme   enumerativní   výčet   podobný   ústavám   v některých   jiných 

demokratických   právních   státech,   kdy   za   nejpodrobnější   z tohoto   hlediska   je   považována 

portugalská ústava 32, která vymezuje ve 14 bodech množinu ústavních institutů, které nemohou 

být   dotčeny   ústavními   změnami 33.   Je   v   ní   však   kladen   značný   důraz   na   samotnou 

nedotknutelnost   podstatných   náležitostí   demokratického   právního   státu,   byť   jde   z právně 

teoretického  hlediska  o  ustanovení   deklarativní,  stanovenou   čl.  9  odst.  2  Ústavy,  který   lze 

označit za českou obdobu německé tzv. klauzule věčnosti a jenž stanoví, že „změna podstatných 

náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná“. Znění čl. 9 odst. 3 Ústavy pak jde 

v ochraně   demokratického   státu   ještě   dále,   když   říká,   že  „výkladem   právních   norem   nelze 

oprávnit   odstranění   nebo   ohrožení   základů   demokratického   státu“,   čímž   jasně   stanovuje 

orgánům aplikujícím právo meze výkonu státní moci, zatímco čl. 9 odst. 2 Ústavy cílí především 

na moc zákonodárnou, respektive ústavo-zákonodárce. Na rozdíl od čl. 9 odst. 2 Ústavy nechrání 

státní těleso před jeho narušením suspenzí některého z atributů materiálního jádra, ale dbá při 

aplikaci   právních   norem,   aby   byly   vykládány   nikoli   hodnotově   neutrálně,   ale   při   vědomí 

základních principů, a to i těch, které jdou nad rámec podstatných náležitostí demokratického 

právního státu, což je jedním ze znaků odklonu právního státu uplatňovaného v České republice 

od státního  tělesa  bez  hodnotové orientace.  Z toho  je patrné,  že  primární  vůlí ústavodárce, 

respektive   suveréna,   při   utváření   státního   tělesa   přijetím   prvotní   společenské   smlouvy   je 

položení důrazu vedle primárního požadavku na jeho zachování i na fakt, aby státní moc byla 

prostřednictvím   jednotlivých   mocí   ji   uplatňující   vykonávána   v duchu   základních   hodnot 

a principů, na nichž stojí dané státní těleso.

Ačkoli je tedy řada z institutů ústavního pořádku dnes zahrnována pod množinu pojmu 

podstatné   náležitosti   demokratického   právního   státu a   jsou   mnohdy   výslovně   zakotveny 

v jednotlivých článcích Ústavy, o čemž bude pojednáno dále, tato jejich specifická a s ohledem 

na to, co již bylo k tématu řečeno výše, zásadní vlastnost, je u nich výslovně deklarována 34 

mnohdy až aplikací práva. Není jim však výslovně přiznána v Ústavě, jako je tomu například 

v ústavě Portugalské republiky nebo Spolkové republiky Německo,  ale  jde  o  jakousi  množinu 

32 ŠIMÍČEK, Vojtěch. Komentář k čl. 9. In: Ústava České republiky: komentář. Praha: Linde, 2010, s. 155. 
33 Čl. 288 ústavy Portugalské republiky publikované pod č. 86/1976 v portugalském úředním věstníku.  
34  Úmyslně   je   použit   pojem  deklarována,  jelikož   to,  že   jsou   jednotlivé   právní   instituty  nadány   vlastností  být 
podstatnou náležitostí demokratického právního státu, je jim dáno z jejich podstaty a de facto existují již ve chvíli 
uzavření společenské smlouvy, tudíž jejich explicitní zmínka v Ústavě má, tak jako v případě konstatování jejich 
nezměnitelnosti, do značné míry deklarativní charakter při vědomí skutečnosti, že až právě samotnou pozitivizací 
v Ústavě lze konkrétně určit, jaké vlastně ty nezměnitelné součásti jsou.  
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podstatných atributů demokratického právního státu, jež by měla ideálně být každému členovi 

suveréna   vlastní   a   přirozeně   seznatelná.   Dojde-li   však   k jejich   ohrožení   nebo   faktickému 

narušení – změně, ať už úmyslnému, nebo neúmyslnému, jehož se de facto může dopustit, je-li 

respektována základní dělba státní moci, výlučně Ústavou aprobovaný kvalifikovaný kolektiv 

uvnitř moci zákonodárné, je jejich význam pro zachování existence státního tělesa jako celku 

výslovně deklarován judikativou, respektive Ústavním soudem, prostřednictvím judikatury, která 

se tak stává jedním z nezastupitelných zdrojů poznání podstatných náležitostí demokratického 

právního státu.

Vedle judikatury  Ústavního soudu je – ovšem nezávazné  – označení  toho či  onoho 

právního institutu za součást podstatných náležitostí demokratického právního státu dohledatelné 

i ve vybrané odborné literatuře. Tyto dva zmíněné zdroje poznání podstatných náležitostí však 

mají   pouze   deklarativní   charakter,   zatímco   tím   prvotním   je   jejich   přirozené   osvojení 

jednotlivými subjekty tvořícími suveréna, které jsou jednou ze smluvních stran společenské 

smlouvy, a jejich vyjádření v ústavě daného státu. Jelikož v podmínkách státního tělesa České 

republiky je jediným subjektem legálně nadaným přistoupit k úpravám Ústavy Parlament 35, lze 

minimálně na členy tohoto zákonodárného sboru coby subjekty suveréna klást požadavek na to, 

aby si tyto základní atributy demokratického právního státu osvojili a střežili je před sebou 

samými, jelikož právě zákonodárná moc je tím, kdo utváří zákony, zavazující nejen ji samotnou, 

respektive jednotlivé zákonodárce jako občany a členy suveréna, ale i ostatní subjekty suveréna. 

2.3 Původ podstatných náležitostí demokratického právního státu 

Abych  se  mohl  pokusit  dát  co  nejpreciznější  výčet  podstatných  náležitostí 

demokratického právního státu, to vše při vědomí limitů jejich poznání popsaných v podkapitole 

2.2, je třeba se vrátit k hodnotové orientaci České republiky coby demokratického právního 

státu. Právě hodnotové zaměření daného státního tělesa vymezí cestu k definování právních 

institutů, které jsou ve světle idejí, na nichž Česká republika stojí, stěžejní natolik, že je lze 

označit za nezměnitelné součásti ústavního pořádku. Jde o vzájemně propojené a nedělitelné 

vlastnosti ústavního pořádku, jelikož ve státním tělese stojícím na jiných zásadách budou zřejmě 

naprosto odlišné instituty nadány  vlastností  jejich  proklamované  nezměnitelnosti36.  Konkrétní

35  Dle čl. 39 odst. 4 Ústavy musí být kolektiv ústavo-zákonodárce tvořen alespoň množinou 3/5 většiny všech 
poslanců, což při počtu 200 poslanců v případě stoprocentní naplněnosti Ústavou předpokládaného počtu členů 
komory činí alespoň 120 poslanců, a 3/5 většiny přítomných senátorů. To je při minimálním kvoru 1/3 přítomných 
z 81 senátorů pro usnášeníschopnost komory při jejím plném počtu alespoň 17 senátorů. 
36 Pro unitární stát nemusí být členění na jednotlivé územní samosprávné celky natolik zásadní jako pro státní těleso, 
jehož způsob vzniku, ústavní tradice a hodnotový  systém  kladou značný  důraz  například  na  členění  na  spolkové
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hodnotový systém a jeho pojmenování je tedy důležitý zejména pro seznání těch podstatných 

náležitostí   demokratického   právního   státu,   jež   nejsou   vlastní   ostatním   státním   tělesům 

obdobného   typu,   ale   také   institutů,   které   se   utvářely   právě   při   uzavírání   dané   konkrétní 

společenské smlouvy. 

Základním pojmem pro vymezení hodnot, na nichž stojí předmětné státní těleso a jež se 

následně promítají do ústavního pořádku, aby se staly součástí jeho podstatných náležitostí, je 

státní idea.  Pojem naprosto zásadní, jelikož je odrazem a především nadčasovým nositelem 

souboru stěžejních zásad vlastních danému státu, tedy těch principů, které se liší stát od státu 

a nečiní jej demokratickým právním státem v teoretickém slova smyslu, ale jsou svým způsobem 

něčím   specifickým.   V komplexu   s obecnými   požadavky   na   demokratický   právní   stát   utváří 

Českou republiku coby státní těleso formy demokratického právního státu vzniklé v určitém 

čase, na konkrétním území a tvořené daným suverénem, jež uplatňuje státní moc prostřednictvím 

jasně definované hierarchie složek státní moci. Je tedy jistým odrazem společenských okolností, 

za kterých přistoupil suverén k uzavření společenské smlouvy a ustavení státního tělesa a vedle 

základních principů, na nichž je postaveno, zachycuje i důvody vedoucí jednotlivce ke změně 

dosavadního stavu a potřebě nastolit nový režim, v němž bude daná společnost fungovat.  

V řadě ústav je státní idea, ústavní principy a okolnosti, které vedly suveréna k jejímu 

přijetí, zachycena v jejich preambulích stojících před samotnou právně závaznou částí jejich 

textu a samy o sobě nemají normativní charakter. Nejinak je tomu i v případě Ústavy, a aniž by 

byla   sama   o   sobě   její   preambule   nadána   normativním   charakterem37,   má   pro   zachování 

funkčnosti ústavního pořádku naprosto zásadní význam při výkladu jednotlivých ustanovení 

Ústavy   a  de   facto  celého   právního   řádu,   pro  nějž   je   Ústava   ohniskem,   ať   už   při   samotné 

normotvorné činnosti nebo při aplikaci práva. Knapp k tomu uvádí,  že  „užitečnost preambulí 

není   v jejich   normativním   působení,   které   bývá   velmi   omezené,   ale   především   v jejich 

politickovýchovném působení, v politickém uvedení právního předpisu“, slouží tedy „k vyložení 

politické intence právního předpisu“38. 

Státní idea má nejen zásadní úlohu při nalézání a aplikaci podstatných náležitostí ústav, 

ale zároveň je ústředním pojmem státního tělesa. Jedná se o soubor hodnot, které definují míru 

tradice a tím ospravedlňují existenci daného státního  tělesa,  jelikož  čím  hlouběji  do  minulosti 

  

země, což je patrné i ze samotného znění tzv. klauzule věčnosti Základního zákona Spolkové republiky Německo.
37  Řada hodnot, na něž preambule odkazuje, je následně zmíněna v normativní části Ústavy, respektive dalších 
právních normách, jež jsou součástí ústavního pořádku. Jde například o čl. 1, čl. 5 či čl. 9 Ústavy.  
38 KNAPP, Viktor. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 127.
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sahá jeho kontinuita, tím roste míra jeho legitimity a petrifikuje se tak i realizace případných 

společenských změn v momentech, dojde-li k přerušení tradiční kontinuity státního tělesa, za 

účelem jejího obnovení. Je svým způsobem vodítkem k poznání dějinných období na území 

České republiky, k jejichž hodnotám a tradicím se hlásí současné státní těleso a jejichž ideje 

spolu s obecně uznávanými atributy demokratického právního státu utvářejí množinu, jež v sobě 

zahrnuje také podstatné náležitosti daného demokratického právního státu. Abychom se mohli 

i dnes odkazovat k hodnotám, jejichž vyjádřením je státní idea utvářená po stovky let dějinného 

vývoje českého státu, je třeba hledat v této koncepci jistou kontinuitu mezi jednotlivými státními 

tělesy napříč historií a tradicemi ústavního vývoje, na které navazujeme a k nimž vzhlížíme. Jen 

tak dokážu pojmenovat údobí, která se vyznačovala rozporem s tradiční státní ideou a jejichž 

hodnoty nejsou konformní s těmi, na nichž stojí České republika coby demokratický právní stát. 

Pro nalezení vnitřní logiky mého výkladu je tedy nanejvýš důležité hledat momenty kontinuity 

a diskontinuity mezi Českou republikou, státností československou a zemí Koruny české, o nichž 

hovoří preambule Ústavy a jež zasahuje až do období středověku. 

Ústředním   pojmem   následujícího   výkladu   je  kontinuita coby   termín   vyjadřující 

„navazování, souvislost a spojitost mezi jednotlivými, minulými a stávajícími ústavami“ 39, kdy 

v momentě,   je-li   právní   řád   jako   takový   měněn   jím   předpokládaným   postupem,   hovoříme 

o   kontinuálním   vývoji.   Teorie   dále   rozlišuje   mezi   kontinuitou,   respektive   diskontinuitou, 

materiální a formální, což  „znamená z hlediska normativní teorie zánik dosavadního ohniska 

právního řádu a nastolení nového“ 40 a jako kasuistiku k vymezení těchto pojmů si lze propůjčit 

zákon   č.   11/1918   Sb.   z.   a   n.,   ze   dne   28.   10.   1918,   o   zřízení   samostatného   státu 

československého41.

2.4 Otázka kontinuity státní ideje   

Abych mohl uvést základní pilíře té části  materiálního  jádra  utvářené  státní  ideou,  jak 

39 MADAR, Zdeněk. Slovník českého práva. 2. rozšířené a podstatně přepracované vydání podle stavu k 1. 1. 1999. 
Praha: Linde, 1999, s. 540.
40 Tamtéž.
41  Tzv.   recepční   zákon   je   stěžejní   normou   formální   diskontinuity   mezi   monarchií   Rakouskem   –   Uherskem 
a Československou republikou, která sice fakticky vznikla již revolučními událostmi ze dne 28. 10. 1918, jež tento 
zákon v první větě preambule konstatuje jako fakt. Již to, že je vydána v podstatě samozvaným Národním výborem, 
nikoli žádným z k tomu aprobovaných orgánů někdejšího monarchického státu, svědčí o diskontinuitě mezi těmito 
státními tělesy a jejich ústavním zřízením. Čl. 2 zákona  č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu 
československého, však hovoří o tom, že „veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím 
v platnosti“,   přirozeně,   nejsou-li   v rozporu   s nově   nastoleným   státním   zřízením,   což   svědčí   o   do   jisté   míry 
zachování   materiální   kontinuity   obsahu   právního   řádu,   byť   s novou   formou,   a   to   především   proto,   jak   stojí 
v samotném předpise, „aby zachována byla souvislost dosavadního právního řádu se stavem novým, aby nenastaly 
zmatky a upraven byl nerušený přechod k novému státnímu životu“ (preambule).
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bylo nastíněno výše, je nezbytné nalézt kontinuitu mezi jednotlivými státními tělesy existujícími 

na území dnešní České republiky, která se na formování státní ideje do podoby, jak ji známe 

dnes, podílela. Bez definování tohoto propojení, jež má dle znění preambule Ústavy sahat až do 

období středověkého stavovského státu, a vymezení momentů kontinuity a diskontinuity, by 

neexistoval   racionální   podklad   pro   připuštění   a   na   druhé   straně   odmítnutí   některých   etap 

dějinného   vývoje   jako   základu   pro   formování   státní   ideje.   Budu-li   své   úvahy   pro   lepší 

přehlednost rozvíjet na etapu před 28. říjnem 1918, k němuž vzniká na území dnešní České 

republiky první státní těleso republikánského typu v podobě Československé republiky založené 

na modelu parlamentní demokracie, a dále pak na období po tomto datu až k 1. lednu 1993, což 

je   vznik   státní   samostatnosti   České   republiky,   jak   ji   známe   dnes,   lze   v   kontinuitě   mezi 

stavovským  státem  existujícím  od  dob  středověku   na  území  zemí  Koruny  české42 

a Československou republikou pojmenovat zhruba 300 let trvající období diskontinuity. A to 

mezi jednotlivými státními tělesy stojícími na obdobných idejích, byť odlišujícími se formou 

státu,   kdy   jednou   jde   o   stavovskou   monarchii43 a   podruhé   pak   o   parlamentní   republiku, 

a charakterizovanými změnou společenských poměrů na počátku a konci této diskontinuity. Na 

rozdíl od současné Slovenské republiky, která se v preambuli své Ústavy hlásí až k odkazu 

státnosti Velké Moravy ze 7. století 44, jde o významně kratší rozhodné období pro formování 

státní ideje, nicméně je nesporné, že podoba, v jaké je dnes pro nás seznatelná, se vyvíjela nikoli 

již od pozdního středověku, ale stopy na ní logicky muselo zanechat i její staleté formování 

od dob raného středověku v 7. století a prvního státního útvaru na našem území, k čemuž se hlásí 

i Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou (tzv. Washingtonská 

deklarace).

Snad   nejvýstižněji   je   pohled   československého   národa   na   období   mezi   stavovskou 

monarchií, kdy se roku 1526 legitimně Habsburkové ujali vlády nad zeměmi Koruny české, 

a revolucí v říjnu 1918 popsán právě v tzv. Washingtonské deklaraci z 18. 10. 1918, která byla 

coby prohlášení nezávislosti učiněné prozatímní vládou v zahraničí předána jejím představitelem 

Tomášem Garrigue Masarykem prezidentovi Spojených států amerických Woodrowu Wilsonovi, 

z  něhož  pramení  vůle  obnovit  samostatné  vlastní  státní  těleso  na  národní  bázi.  „Byli  jsme

_________________________________________________________________________
42  Země Koruny české se sestávaly zejména z Českého království, Moravského markrabství, Opavského knížectví 
a dále pak jednotlivých slezských knížectví.
43 Jedná se o formu konstituční monarchie (tzv. omezené), jelikož jedinovládce, tj. panovník, je ve své vládě do jisté 
míry omezen stavy, tedy šlechtou a feudálními městy, což je model, který byl například na našem území zejména 
v 1. polovině 17. století nahrazen tzv. absolutní monarchií, kdy významně vzrostla kumulace státní moci v rukou 
monarchy (viz WEYR, František.   Československé právo ústavní.   Praha: Melantrich, 1937, s. 27)  .
44 Preambule Ústavy Slovenské republiky publikované pod č. 460/1992 Zb. 
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samostatným státem již od sedmého století a r. 1526 jako samostatný stát, sestávající se z Čech, 

Moravy a Slezska, spojili jsme se s Rakouskem a s Uhrami v obranou jednotu proti tureckému 

nebezpečí. Nikdy jsme se v této konfederaci nevzdali dobrovolně svých práv jako samostatný stát. 

Habsburkové   porušili   svou   smlouvu   s naším   národem,   nezákonně   překračujíce   naše   práva 

a znásilňujíce ústavu našeho státu, kterou sami přísahali zachovat, a my proto odpíráme zůstat 

déle   součástkou   Rakousko-Uherska   v jakékoli   formě.“45  Dané   pojetí   tak   vyjadřuje   postoj 

českého,   respektive   československého   národa,   jehož   snahy   o   vytvoření,   přesněji   obnovení, 

vlastního státního tělesa, kde tento národ bude suverénem, vyvrcholily revolučním ustavením 

svrchované Československé republiky v říjnu 1918. 

2.4.1 Od stavovské monarchie po 28. říjen 1918

Roku 1526 jsou země Koruny české tradiční středoevropskou monarchií stavovského 

typu, kde se o moc dělí panovník společně se stavy, jejichž pravomoc se realizuje zejména 

prostřednictvím jednotlivých zemských sněmů, a jeho moc je tak jimi do jisté míry omezována. 

Téhož roku v bitvě u Moháče s Turky umírá Ludvík Jagellonský, král český a uherský, markrabě 

moravský, a stavové jsou nuceni hledat nového panovníka, který by usedl na trůn zemí mimo 

jiné s bohatou tradicí náboženského pluralismu, jenž dosáhl svého vrcholu zhruba před 100 lety 

za   husitského   hnutí,   a   nucených   čelit   nebezpečí   turecké   expanze,   s níž   se   potýkala   celá 

jihovýchodní Evropa a ta střední jí byla bezprostředně ohrožena. Stejně jako roku 1471 zvolil 

Sněm Království českého králem Vladislava Jagellonského a tím umožnil příchod polských 

Jagellonců na český trůn, zasedl po smrti Ludvíka Jagellonského, syna Vladislava, v říjnu roku 

1526 opětovně k volbě českého krále. Ačkoli se před volbou hovořilo o některých možných 

adeptech z řad tradičních českých stavovských rodin, volitelé nakonec ve svobodné volbě zvolili 

23. října 1526 českým králem rakouského arcivévodu Ferdinanda Habsburského, jenž své nároky 

na   jednotlivé   korunní   země   Koruny   české   opíral   i   o   své   manželství   s dcerou   Vladislava 

Jagellonského   Annou   Jagellonskou46.   Právě   díky   tomuto   svazku   a   habsbursko-jagellonským 

dědickým   smlouvám  přijaly  Ferdinanda  bez  volby  za  panovníka   i zemské   sněmy  ostatních 

korunních zemí. Tímto legitimním procesem započalo do roku 1918 trvající období nepřetržité 

vlády Habsburků nad zeměmi Koruny české. 

Silně katoličtí Habsburkové se  postupně  začali  dostávat  se  sílící  katolickou  reformací 

45  MASARYK,   Tomáš   Garrigue.   Prohlášení   nezávislosti   československého   národa   jeho   prozatímní   vládou 
československou – tzv. Washingtonská deklarace. In:  Dokumenty k ústavnímu vývoji Československa.  2. vydání. 
Praha: Karolinum, 2004, s. 19. 
46 BĚLINA, Pavel. Kronika Českých zemí. 2. vydání. Praha: Fortuna Print, 2003, s. 259.
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ve svých   jednotlivých   evropských   državách   do   konfliktu   s náboženským   pluralismem,   a   to 

zejména v Českém království, a některými představiteli tamní protestantské aristokracie. To vše 

na pozadí Majestátu císaře Rudolfa II. vydaného roku 1609 zaručujícího svobodu vyznání a při 

vědomí reality, že katolíci zde tvoří jen zhruba 15 % obyvatel 47. Eskalace konfliktů přichází roku 

1618, kdy defenestrace katolických královských místodržitelů z oken Pražského hradu Viléma 

Slavaty  z Chlumu  a  Košumberka  a  Jaroslava  Bořity  z Martinic  společně  s písařem 

protestantskými stavy spouští české stavovské povstání. To přineslo období nejistoty provázené 

vládou   direktorů,   vojenskými   střety   mezi   oddíly   panovníka   a   protestantských   stavů   až 

k intermezzu tzv. zimního krále Fridricha Falckého, jež vyvrcholilo porážkou protestantských 

stavů v bitvě na Bílé hoře u Prahy 8. listopadu 1620 a následnou popravou 27 představitelů 

českého stavovského povstání roku 1621 na Staroměstském náměstí v Praze, kdy tresty byly 

vynášeny i proti představitelům stavovského odboje v ostatních korunních zemích. Následující 

období se vyznačovalo postupným potlačováním principů stavovské monarchie, která postupně 

přecházela pod vládou horlivého katolíka Ferdinanda II. 48, který se podepsal na tvrdém potlačení 

českého stavovského povstání, k absolutismu, jenž byl de iure kodifikován v novém zemském 

zákoníku tzv. Obnoveném zřízení zemském49.  

Motiv, s jakým přistupoval Ferdinand II. při vydání tohoto kodexu, je patrný již z jeho 

úvodní části, jež nese panovníkův podpis a kde stojí, že  „dědičné království České, od Nás 

s nemalým válečným  nákladem dobyté, zase v dobrý řád, tak aby poddaní Naši, věrni mili, 

předně všickni zespolka v náležitém poslušenství stojíce, k Nám a dědicům Našim, budaucím 

králům Českým, jakožto jich jediné, pořádné, přirozené a dědičné vrchnosti, každého času své 

zření měli, i sami mezi sebau, pod milostivau ochranu naši královskau, jednostejného práva 

a jednostejného náboženství užívajíce, v lásce, svornosti a pokoji zůstavali, uvedeno, a všecko, 

cožbykoli tomu na odpor býti chtělo, dokonce zastaveno a přetrženo bylo“ 50. Cíle definované 

tímto   prohlášením   panovníka,   které   je   svým   způsobem   preambulí   Obnoveného   zřízení 

zemského,   se   promítají   napříč   celým   kodexem   v jednotlivých   jeho   artikulích   definujících 

instituty, jež mají formou absolutismu přispět k jejich naplnění. Dokument nejenže zakotvuje 

dědičnou  vládu  habsburského  rodu,  ale  v  zemi  stojící  na   náboženské   pluralitě   se   silnou 

47 Tamtéž, s. 306.
48 Na trůn usedl roku 1619 po smrti císaře Matyáše a vládl až do své smrti v roce 1637.
49  Tento   kodex   byl   zemím   Koruny   české   oktrojován   bez   schválení   zemskými   sněmy   přímo   panovníkem 
Ferdinandem II., čímž vyvrcholily jeho rekatolizační snahy potlačující moc protestantských stavů a zavádějící 
absolutní monarchii, kde jsou jednotlivé složky státní moci koncentrovány primárně v rukou panovníka. Pro České 
království je vydáno 10. 5. 1627, pro Markrabství moravské 10. 5. 1628 a pro Vévodství opavské roku 27. 6. 1673. 
50  JIREČEK,   Hermenegild.  Obnovené   právo   a   zřízení   zemské   dědičného   království   Českého.  Praha:   nákladem 
F. Tempského, 1888, s. 4.
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protestantskou tradicí zavádí koncepci jediné víry, a to katolické. Jednotlivé zemské sněmy 

zůstávají zachovány, nicméně jsou dány plně v područí panovníka, jenž získává moc jak nad 

organizací   jejich   práce,   tak   obsahem   projednávané   materie.   Již   samotné   Obnovené   zřízení 

zemské vyjadřuje snahu vyrovnat se s odbojnými protestantskými stavy, které stály za povstáním 

z 20. let 17. století, a zároveň vůli privilegovat tu část katolické šlechty věrné panovníkovi, která 

se podílela na potlačení této revolty, a to ať už formou přístupu k významným zemským úřadům, 

povýšením do panského stavu, nebo rozšířením jejich statků na úkor odbojné, v řadě případů 

tradiční,   zemské   šlechty.   To   vše   vedlo   nejen   ke   změně   způsobu   řízení   státního   tělesa,   ale 

i významné změně orientace stavovského státu, nad nímž se chopili Habsburkové legitimně roku 

1526 vlády. Jeho základní principy byly vyhlášením Obnoveného zřízení zemského potlačeny 

a   tím   více,   že   tento   kodex   nebyl   přijat   tehdejším   právním   řádem   aprobovaným   orgánem 

v podobě sněmů jednotlivých zemí, ale byl jim oktrojován panovníkem. Tento krok tak založil 

bezmála   tři   století   trvající   období   diskontinuity   státní   ideje   zemí   Koruny   české,   která   se 

v jednotlivých korunních zemích počala sice v rozdílných letech s ohledem na zavedení této 

normy,   ale   trvala   až   do   revoluce 28.   října   1918,   kdy   došlo   k znovuobrození   suverénního 

národního   státního   tělesa   se   staletou   tradicí,   které   bylo   potlačeno   Habsburky   zavedeným 

absolutismem.

Je třeba rovněž uvážit,  zda samotné období počátku této  diskontinuity, kdy dochází 

k potlačení národní suverenity, nedatovat již k samotnému roku 1620 do období bezprostředně 

po  bělohorské  bitvě  a  k vydání  Obnoveného  zřízení  zemského  nepřistupovat  jako 

k deklarativnímu aktu do právního řádu pouze zakotvujícímu určitý faktický stav. Obdobně jako 

tomu bylo v případě revoluce z 28. října 1918 a tzv. recepční normy. Oporou této úvahy může 

být vnímání období diskontinuity v souvislosti se vznikem samostatného československého státu. 

Například   na   památníku   Osvobození   z roku   192151,   nacházejícím   se   na   vrchu   Hradisko 

v katastrálním území Velký Týnec nedaleko Olomouce, je umístěn reliéf s textem „Vstalť jest 

národ osvobozený!“, což plně koresponduje s pojetím, že česká státnost v období diskontinuity 

nezanikla, ale byla pouze natolik potlačena uplatňovaným absolutismem vládnoucí habsburskou 

dynastií, že národní idea, latentně ukryta v nitru subjektů suveréna, čekala na své projevení 

v podobě   obnoveného   národního   státního   tělesa52.   Po   obou   stranách   pole   s tímto   textem 

umístěným na tympanonu památníku jsou pak osazena  pole  s  letopočty  8. 11. 1620  (vlevo  od 

51 Tento památník, který je rovněž věnován místním obětem 1. a 2. světové války, byl odhalen dne 18. září 1921 za 
účasti prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka u příležitosti jeho návštěvy Moravy, což ještě podtrhuje význam 
daného pojetí kontinuity a diskontinuity státního tělesa a s ním související státní ideje coby jednoho z významných 
pramenů a nositelů specifických institutů nezměnitelných náležitostí demokratického právního státu. 
52 KALOUSEK, Josef. České státní právo. 2. vydání. Praha: Bursík a Kohout, 1892.
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reliéfu) a 28. 10. 1918 (vpravo od reliéfu), která značí rozhodná období pro počátek a konec 

diskontinuity českého státního tělesa jeho autorem, což podtrhuje i skutečnost, že letopočet 1620 

je doplněn symbolem kříže, značícím událost s negativním dopadem na existující státní těleso 

a   státnost   zemí   Koruny   české,   letopočet   1918   je   naopak   doprovozen   symbolem   hvězdy, 

připomínající   moment   jejího   zrození,   respektive   znovuobnovení.   Pojetí,   že   Československo 

přímo   navazuje   na   předbělohorský   stavovský   stát,   má   oporu   i   v   názorech   meziválečné 

judikativy, například Nejvyššího správního soudu 53. To, že ono dlouhé období diskontinuity 

trvající bezmála 300 let nebylo oproštěno od projevů, lze-li to tak říct, spící národní suverenity 

spojené   s předbělohorskou   státní   ideou,   dokazuje   několik   momentů,   které   připomněly   její 

faktickou existenci  v povědomí některých subjektů tohoto nikdy nezaniknuvšího, byť co do 

identity značně potlačeného státního tělesa navazujícího na tradici zemí Koruny české. Projevilo 

se to ať už v podobě národně obrozeneckých tendencí v 18. a 19. století, tak i v případě projevů 

rozhořčenosti nad etablováním rakousko-uherského dualismu ústavou z roku 1867, která nedala 

adekvátní prostor projevu třetího významného státního tělesa v rámci tzv. Podunajské monarchie 

v podobě zemí Koruny české, kdy toto zklamání se prostřednictvím národních politických elit 

projevovalo na tehdejší politické scéně až do vzniku samostatného československého státu roku 

1918. 

Okolnosti,   jež   vedly  k ukončení   zmíněného   období  diskontinuity,  byly  stejně 

diskontinuitní jako akty 54, jež stály na jeho počátku. U tehdejších právních teoretiků panuje 

shoda55,   že   toto   staletí   trvající   období   diskontinuity   bylo  de   facto  ukončeno   revolucí   proti 

Rakousku-Uhersku,   jež   vyvrcholila   prohlášením   samostatnosti   28.   října   1918,   kdy   veškeré 

složky státní moci pod sebe soustředil Národní výbor 56, jenž nebyl legitimním orgánem některé 

ze složek státní moci tehdejší monarchie, ale byl ustaven revolučně.    Tento nikým nevolený 

orgán, jemuž však suverén svěřil veškerou státní moc, vydává ještě téhož dne zákon č. 11/1918 

Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu československého, v němž je jakožto ohnisku nového 

právního řádu vyjádřena formální diskontinuita politická i právní s někdejším řádem a zároveň 

deklarována   materiální   kontinuita   s těmi   součástmi   někdejšího   právního   řádu,   jež   nejsou 

v rozporu s novým zřízením. Těmito akty je de facto i de iure uvedeno v život státní těleso na 

bázi suverénního národního57 státu hlásícího se k tradici  předbělohorské  státnosti  zemí  Koruny 

53 PAVLÍČEK, Václav. O české státnosti: úvahy a polemiky. Díl 3. Demokratický a právní stát. Praha: Karolinum, 
2009, s. 58.
54 Oktrojované Obnovené zřízení zemské.
55 WEYR, František. Soustava československého práva státního. Brno: Barvič & Novotný, 1921, s. 53.
56 Jeho složení odpovídalo volbám do říšské rady v roce 1911.
57 Ústředním národem daného státního tělesa je označován národ československý. 
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české a těm dobrým vlastnostem  zachyceným  někdejší státní ideou, která  umožnila  tomuto 

útvaru překlenout 300leté období diskontinuity a přetavit se do nové státnosti československé. 

Vůči výše uvedenému období diskontinuity, ve snaze se s ním vypořádat, se bude v řadě případů 

vymezovat i zákonodárství nově ustaveného státního tělesa, o čemž bude pojednáno dále.

2.4.2 Od 28. října 1918 po Českou republiku

Zákon č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu československého, se tedy 

stává ohniskem právního řádu obnoveného národního suverénního státu. Na něj posléze navázala 

Ústava 1918, stanovící základní parametry dělby státní moci v nové republice, kterou vydává 

Národní výbor československý v souladu se svým zmocněním dle zákona č. 11/1918 Sb. z. a n. 

coby orgán, jehož prostřednictvím vykonává suverén státní moc, respektive v daném případě její 

složku zákonodárnou. Ústava 1918 pak mimo jiné vymezuje nový orgán moci zákonodárné, 

ústavodárné  shromáždění,  jímž  je jednokomorové  Národní shromáždění,  vzniklé  na základě 

stejného klíče, jakým byl ustaven Národní výbor československý 58 a jehož primární úlohou bylo 

dovést   mladou   republiku   k přijetí   plnohodnotné   ústavní   listiny   a   všeobecným   volbám   do 

zastupitelského sboru s celostátní působností, aby tak byla naplněna základní koncepce výkonu 

jedné ze složek státní moci prostřednictvím zvoleného zastupitelského sboru. Tato idea došla 

naplnění přijetím Národním shromážděním zákona č. 121/1920 Sb. z. a n., ze dne 29. 2. 1920, 

kterým se uvozuje Ústava 1920, jež se stala do jisté míry nositelem státní ideje, respektive na 

jejím základě byla tato formována, Československé republiky. 

Respektování   tohoto   dokumentu,   jenž   byl   stěžejní   právní   normou   polylegálního 

ústavního pořádku a jím založených právních vztahů, signalizovalo kontinuitu a diskontinuitu 

státního tělesa i ideje zároveň. Ve srovnání s Ústavou, na kterou nahlížíme jako na ohnisko 

veškerého právního řádu a prvotní rousseauovskou společenskou smlouvu, lze připustit úvahu, 

že postavení Ústavy 1920 je rozdílné. Roli prvotní společenské smlouvy v daném státním tělese 

plní   zákon   č.   11/1918   Sb.   z.   a   n.,   který   vyjadřuje   vůli   československého   národa  de   facto 

projevenou revolučním konáním z 28. října 1918 a tvoří tak pomyslný vrchol pyramidy právního 

řádu a jeho ohnisko u nového státního tělesa. Právě v jeho mezích a na základě jeho zmocnění 

jsou přijímány další ústavní dokumenty, a to včetně Ústavy 1918 nebo Ústavy 1920. Tuto teorii 

prosazoval na pozadí sporu o relevanci dekretální normotvorby z doby nesvobody i univerzitní 

profesor Jaroslav Pošvář, jenž zastával názor, že „základní ohniskovou normou, kterou byl stát 

skutečně ustaven, je zákon č. 11/1918 Sb. z.  a  n.  Od  něj  je  odvozena  ústava  i  ústavní  dekret 

58 Viz poznámka č. 56.
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prezidenta republiky“59.

Co do zaznamenání státní ideje i Ústava 1920 je uvozena preambulí, ta je však ve vztahu 

k definování státní ideje velmi rezervovaná a pro její seznání budou hrát nezastupitelnou roli 

zejména důvody a okolnosti obnovy samostatného státu a jejich zhmotnění v předrevolučních 

dokumentech   (například   tzv.   Washingtonská   deklarace,   o   níž   je   pojednáno   výše)   a   rovněž 

faktické naplňování státní ideje v podobě normotvorby realizované zejména v prvních letech 

obnovy státu, o níž bude podrobněji pojednáno dále. Neméně důležitou roli v mozaice pramenů 

státní ideje zaujímají i písemné a verbální projevy prvního prezidenta obnoveného státu Tomáše 

Garrigua Masaryka, jenž je mnohdy vnímán jako nositel státní ideje a její základní teze, s nimiž 

argumentoval společně s Edvardem Benešem a dalšími před spojeneckými národy při obhajobě 

obnovení národního státu. Ty zachytil například ve svém pojednání  Nová Evropa: stanovisko 

slovanské, jehož některé pasáže korespondují s texty obsaženými ve stěžejních dokumentech 

obnovovaného národního státu 60. De facto se tak jedním ze zdrojů poznání, respektive pramenů, 

některých složek podstatných náležitostí ústavního pořádku, zejména vycházejících ze státní 

ideje, stává i tvorba prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigua Masaryka 61. 

S ohledem na dějinné události a vznik nových nedemokratických a totalitních režimů, 

zejména v sousedním Německu, se po dvaceti letech kontinuity v roce 1938 blíží počátek dalšího 

diskontinuitního   období,   byť   kratšího,   než   bylo   to   předcházející   zhruba   třísetleté.   Počátek 

diskontinuity   byl   ústavním   dekretem   prezidenta   republiky   č.   11/1944   Úř.   věst.   čsl.   ze   dne 

3. srpna 1944, o obnovení právního pořádku, stanoven ode dne 30. září 1938, kdy tímto dnem je 

rovněž  datován  počátek  tzv.  doby  nesvobody.  Rozhodný  den  souvisí  s podpisem 

tzv. Mnichovské dohody, uzavřené dne 29. září 1938 v Mnichově mezi Německem, Francií, 

Itálií   a   Spojeným   královstvím,   na   základě,   které   došlo   k postoupení   rozsáhlého   území 

Československé republiky Německu. Tento akt nejenže byl v rozporu s platnými mezinárodními 

smlouvami   a   zásadami   mezinárodního   práva,   kdy   zejména   signatářem   nebyl   subjekt 

mezinárodního práva, Československá republika, k jejíž tíži byla smlouva  uzavřena,  což  svědčí 

59 POŠVÁŘ, Jaroslav. Kontinuita státu a práva československého. Právník. 1947, roč. 86, č. 8-9, s. 256 a násl.
60 Shodně s tzv. Washingtonskou deklarací se v Nové Evropě objevuje konstatování, že „národ český Habsburky si 
1526  zvolil  za  krále,  národ  český   má  plné  právo   Habsburků  nadále  neuznávat,   když  se   národu  zpronevěřili. 
A zpronevěřili se tím, že zejména František Josef proti slavnostním slibům jednal a práva česká poškozoval; národ  
proto od r. 1848 stál a stojí v boji proti koruně a těm zemím a národům (Němcům, Maďarům), kteří se proti němu 
s ní spojili.“  (viz MASARYK, Tomáš Garrigue.    Nová Evropa: stanovisko slovanské.    Vydání páté. Praha: Ústav   
T. G. Masaryka, 2016, s. 97), čímž je dávána legitimita revolučním událostem z 28. října 1918.
61 O oblibě a vážnosti prezidenta Masaryka (narozen 7. 3. 1850 – zemřel 14. 7. 1937), mnohdy označovaném jako 
„prezident Osvoboditel“, svědčí i délka jeho výkonu prezidentského mandátu. Poprvé byl do prezidentského úřadu 
zvolen roku 1918, opakovaně pak v letech 1920, 1927 a 1934. Funkci zastával až do roku 1935, kdy abdikoval ze 
zdravotních důvodů. 
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o neplatnosti  předmětného právního jednání, ale nerespektoval ani normy československého 

vnitrostátního  práva. Tato  mezinárodní  smlouva,  lze-li  ji  tak vůbec  s ohledem  na její  vady 

nazývat, nemůže být co do své platnosti zhojena ani skutečností, že věcně příslušné orgány 

signatářských   států   mezinárodní   smlouvu   schválily,   aby   ji   o   několik   let   později   Spojené 

království, orgány reprezentující svobodnou Francii a Itálii nakonec prohlásily za neplatnou od 

samotného počátku. Taktéž nelze akceptovat jakýkoli projev vůle ze strany prezidenta republiky 

nebo   vlády   směřující   k akceptaci   předmětné   dohody,   když   každý   takový   úkon   musel   být 

v rozporu s Ústavou 1920, jelikož tato dle znění § 3 vyžadovala, že hranice Československé 

republiky   mohou   být   měněny   výlučně   ústavním   zákonem,   k jehož   přijetí   je   aprobovaným 

orgánem kvalifikovaná většina obou komor Národního shromáždění. Blíže k paaktům vzniklých 

v následném tzv. období nesvobody odkáži na samostatná odborná pojednání62. 

Je třeba zmínit  v kontextu posuzování kontinuity státní ideje rovněž evidentní snahu 

o odklon od jejího směřování prosazovaného v období mezi 28. říjnem 1918 a 29. zářím 1938, 

navazujícího na období před rokem 1620, respektive do zavedení Obnoveného zřízení zemského. 

Nová státní idea tzv. druhé republiky63 se tak více než k modelu sekulárního státu odkazujícího se 

na   bohatou   tradici   náboženského   pluralismu   přimkla   ke   katolické   církvi,   což   bylo 

demonstrováno i sloužením  slavnostní mše Te Deum po zvolení Emila  Háchy prezidentem 

republiky v chrámu sv. Víta, což dosud nebylo součástí žádné z ceremonií navazujících na volbu 

prezidenta   republiky64.   Rovněž   příklon   k   tzv.   svatováclavskému   kultu   měl   do   jisté   míry 

symbolizovat   vztah   nadřazenosti   a   podřízenosti   mezi   tzv.   druhou  republikou   a  nacistickým 

Německem. Dle některých názorů 65 na tyto tendence mělo být navázáno i po roce 1989, kdy byl 

zaveden nový státní svátek na den 28. září označený jako Den české státnosti, nebo faktem, že 

i po volbě Václava Havla prezidentem bylo slouženo Te Deum, v čemž může být dle některých 

názorů spatřována paralela v odklonu od státní ideje, jak byla tradičně vnímána v období let 

1918–1938. V době účinnosti Ústavy naštěstí je tato hrozba minimální, jelikož text její samotné 

preambule   poměrně   jasně,   byť   nikoli   exaktně   vymezuje   historická   období,   k nimž   se   jí 

zastřešovaný právní řád hlásí a odkazuje.

62 PAVLÍČEK, Václav. O české státnosti: úvahy a polemiky. Díl 1. Český stát a Němci. Praha: Karolinum, 2002, 
s. 47-66.
63  Tzv. „druhá“ Československá republika je nazýván zbylý státní útvar existující po naplnění tzv. Mnichovské 
dohody v období od 30. 9. 1938 do 14. 3. 1939, kdy 15. 3. 1939 okupací zbytku československého území de facto 
zaniká tento státní útvar, jenž nahrazuje na základě výnosu Adolfa Hitlera z 16. 3. 1939 protektorát Čechy a Morava.
64  PETRÁČEK, Zbyněk, 2009. Te Deum pro Havla i republiku.  Lidovky.cz  [online]. [cit. 9.10.2017]. Dostupné 
z:https://www.lidovky.cz/te-deum-pro-havla-i-republiku-din-/noviny.aspx?
c=A091229_000045_ln_noviny_sko&klic=234786&mes=091229_0.
65 PAVLÍČEK, Václav. O české státnosti: úvahy a polemiky. Díl 3. Demokratický a laický stát. Praha: Karolinum, 
2009, s. 29.
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Výše uvedená tzv. doba nesvobody v souladu s ústavním dekretem prezidenta republiky 

č. 11/1944 Úř. věst. čsl. končí podle jeho čl. 1 odst. 2 66  dnem 4. května 1945. Po tomto datu 

dochází k restauraci řádu existujícího do 30. září 1938 a de facto revolucí v podobě Květnového 

povstání českého lidu, respektive Slovenského národního povstání z roku 1944 a odbojovou 

činností v letech 1939–1945, nastává formální diskontinuita ve vztahu k systému zavedenému 

v tzv.   období   nesvobody.   Hledisko   materiální   kontinuity   je   naprosto   minimální,   jelikož 

„předpisy vydané v oblasti tohoto řádu v době, kdy československý lid byl zbaven své svobody 

(doba   nesvobody),   nejsou   součástí   československého   právního   řádu“67,   vyjma   některých 

individuálních   právních   aktů.   Kontinuitu   s právním   řádem   první   československé   republiky 

v tomto rozhodném období zajistila londýnská exilová vláda v čele s prezidentem Edvardem 

Benešem68  a  ministerským  předsedou  Msgr.  Janem  Šrámkem  na  základě   ústavního  dekretu 

prezidenta republiky č. 2/1940 Úř. věst. čsl. ze dne 15. října 1940, o prozatímním výkonu moci 

zákonodárné, za jehož ohnisko, stejně jako v případě Ústavy 1920, bývá někdy označován zákon 

č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu československého, tudíž je do jisté míry 

zabezpečena   formální   kontinuita   s jím   založeným   státním   zřízením.   Předmětným   ústavním 

dekretem prezidenta republiky je tedy pravomoc moci zákonodárné jménem československého 

lidu po dobu faktické suspense činnosti Národního shromáždění realizována prostřednictvím 

exilového prezidenta a vlády, kdy dle ustanovení § 2 tohoto dekretu „předpisy, jimiž se mění, 

ruší   nebo   nově   vydávají   zákony,   budou   vydávány   po   dobu   platnosti   zatímního   zřízení 

v nezbytných   případech   presidentem   republiky   k návrhu   vlády   ve   formě   dekretů,   které 

spolupodepíše předseda vlády, respektive členové vlády pověření jejich výkony“. Skutečnost 

kontinuity s nově nastolovaným, respektive obnovovaným, právním řádem po 2. světové válce 

následně   podtrhla   samotná   ratihabice,   respektive   schválení   zákonodárným   sborem   na 

osvobozeném   území,   dekretální   normotvorby   vznikající   na   základě    ústavního    dekretu

66 Předmětné ustanovení hovoří o tom, že tzv. doba nesvobody, tj. období, po které jsou československý lid a jím 
ustavené orgány zbaveny možnosti se svobodně rozhodovat, trvá až do dne, které určí vládní nařízení. Ve smyslu 
§ 1 nařízení vlády č. 31/1945 Sb., jímž se stanoví konec doby nesvobody pro obor předpisů o obnovení právního  
pořádku, tato končí dnem 4. 5. 1945, protože dne 5. 5. 1945 propuká Květnové povstání českého lidu, které lze 
vnímat za projev vůle českého lidu, stejně jako v případě toho slovenského při Slovenském národním povstání, 
rozhodovat svobodně o osudu svého státu a národa, jež tak uzavřelo období nacistické okupace.
67  Čl. 1 odst. 2 dekretu prezidenta republiky č. 11/1944 Úř. věst. čsl. ze dne 3. 8. 1944, o obnovení právního 
pořádku. 
68 Řadu otazníků vyvolávala skutečnost Benešovy abdikace dne 5. 10. 1938, nicméně nakonec převážil názor, že 
toto rozhodnutí učiněné v tzv. době nesvobody bylo přijato za specifických okolností, a nikoli svobodně, kdy nadto 
následné kroky směřující ke zvolení prezidenta Emila Háchy nebyly zcela ústavně konformní. Za zmínku stojí mimo 
jiné okolnost, že v rozporu s ustanovením § 38 Ústavy 1920 nebylo Národní shromáždění svoláno do 14 dnů, jelikož 
Emil Hácha byl zvolen až 30. 11. 1938, a to neúplně obsazeným Národním shromážděním, které bylo početně 
poníženo o komunistické poslance a zákonodárce z území přičleněných k Německu. 
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o prozatímním výkonu moci zákonodárné 69, která byla přijímána v souladu s požadavkem čl. 5 

odst. 1 a 2 ústavního dekretu prezidenta republiky č. 10/1944 Úř. věst. čsl. ze dne 3. srpna 1944, 

o dočasné správě osvobozeného území republiky Československé. Předmětná ratihabice nastala 

přijetím   ústavního   zákona   č.   57/1946   Sb.   ze   dne   28.   března   1946,   kterým   se   schvalují 

a prohlašují za zákony dekrety prezidenta republiky, prozatímním Národním shromážděním 70, 

čímž byl dokončen proces nastolení kontinuity mezi tradicí předválečnou a poválečnou, což 

překlenulo období dekretální normotvorby.   

Počátečním datem další diskontinuity, nikoli však formální, ale materiální, bývá někdy 

označován 25. únor 1948 a po něm následující události. Někdy se hovoří o tom, že došlo až 

„k zásadní materiální diskontinuitě mezi ústavním řádem dosavadním a nově nastoleným, neboť 

se změnil obsah právních předpisů a demokratický systém vlády“ 71. Dne 9. května 1948 je 

schválen ústavní zákon č. 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky, Ústava 9. května, 

který nabývá účinnosti dnem 9. června 1948 a téhož dne podle § 173 Ústavy 9. května pozbývá 

platnosti Ústava 1920. Nicméně i preambule Ústavy 9. května, byť se svým zněním odklání od 

směřování nastaveného Ústavou 1920 a na jejím základě utvářenou společností, v některých 

svých pasážích zachycuje základní ideály, na nichž byl obnoven dne 28. října 1918 samostatný 

československý stát. Takto založené společenské zřízení, kdy se rozlišovaly ústavní poměry 

de facto a de iure, jelikož demokratická pravidla garantovaná Ústavou 9. května byla faktickým 

konáním jednotlivých orgánů státní moci postupně potlačována 72, fungovalo s jistou obměnou 

danou zejména přijetím ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické 

republiky, ze dne 11. července 1960, a ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé 

federaci, ze dne 27. října 1968, jímž bylo založeno federativní zřízení, až do 1. ledna 1993, kdy 

nabývá účinnosti Ústava.

Co do vzniku České republiky a nově založeného ústavního pořádku, respektive právního 

řádu jako celku, lze vnímat moment materiální kontinuity s právním řádem předešlým, a naopak 

formální diskontinuity s dosavadním státním zřízením, respektive nastavení vztahů ve státním 

tělese. Ustanovení čl. 1 odst. 1 ústavního zákona České národní rady č. 4/1993 Sb.,  o  opatřeních

69 Prezident Edvard Beneš vydal celkem 141 dekretů, kdy 43 z nich bylo vydáno v londýnském exilu a zbytek již na 
osvobozeném území  (viz PAVLÍČEK, Václav.    Ústavní právo a státověda.    2. podstatně rozš. a dopl. vyd. Praha:   
Linde, 2008, s. 143–158). 
70  Tento zákonodárný sbor nevzešel z voleb ve smyslu Ústavy 1920, ale vznikl na podkladě ústavního dekretu 
prezidenta republiky č. 18/1944 Úř. věst. čsl. ze dne 4. 12. 1944, o národních výborech a prozatímním Národním 
shromáždění, a ústavního dekretu prezidenta republiky č. 47/1945 Sb., o Prozatímním Národním shromáždění, 
volbami činěnými národními výbory.  
71 PAVLÍČEK, Václav. O české státnosti: úvahy a polemiky. 1. Český stát a Němci. Praha: Karolinum, 2002, s. 68.
72 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 2. podstatně rozš. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2008, s. 201.
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souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky, ze dne 15. prosince 1992, 

vedle dalšího stanoví, že „ústavní zákony, zákony a ostatní předpisy České republiky a Slovenské 

Federativní Republiky platné v den zániku České a Slovenské Federativní Republiky na území 

České republiky zůstávají nadále v platnosti“. Rovněž v daném případě je formální diskontinuita 

označována   za   jistou   revoluci   vůči   někdejšímu   federativnímu   zřízení73 a   k definitivnímu 

rozchodu s dosavadním ústavním řádem dochází dnem 1. ledna 1993, kdy je Ústavou zrušena 

stávající zastřešující právní norma nejvyšší právní síly, a to ústavní zákon č. 100/1960 Sb., 

Ústava Československé socialistické republiky, a s odkazem na preambuli je tak navazováno na 

tradice a státní ideu zemí Koruny české uplatňované do roku 1620, případně přijetí Obnoveného 

zřízení   zemského,   a   státnosti   československé,   zejména   uplatňované   mezi   daty   28.   října 

1918 – 29. září 1938 a 5. května 1945 – 25. února 1948 74, což jsou rozhodná období pro 

zachování kontinuity stávající státní ideje, jejichž význam pro seznání podstatných náležitostí 

demokratického právního státu bude podrobně nastíněn v následujících kapitolách.

73 PAVLÍČEK, Václav. O české státnosti: úvahy a polemiky. 1. Český stát a Němci. Praha: Karolinum, 2002, s. 79.
74 Je třeba zmínit, že v období od 25. 2. 1948 do 17. 11. 1989 byla státní idea v různých obdobích vykládána jinak 
a   v něčem   se   navazovalo   na   předchozí   státní   ideu   (republikánská   forma   státu   atd.).   Připomeňme   například 
preambule Ústavy 9. května, ústavní listiny z roku 1960 nebo ústavní zákon o československé federaci.  
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3 Vyjádření státní ideje ve státnosti československé

O zásadním  významu státní ideje jako jednoho z nositelů  základních  hodnot daného 

demokratického   právního   státu,   která   jej   utváří   společně   s jeho   obecnými   náležitostmi   do 

podoby, v jaké se uplatňuje v určitém místě a čase, bylo již pojednáno v podkapitole 2.3 této 

práce. Že je relevantní ohlížet se při mém výkladu jak k tradici státnosti československé, tak až 

do   období   středověkého   stavovského   státu,   je   patrné   nejen   z   textu   samotné   Ústavy75,   ale 

i z koncepce pojetí kontinuity státní ideje 76. Vzájemná provázanost a kontinuita státní ideje na 

obou koncích období diskontinuity počínajícího rokem 1620, respektive přijetím Obnoveného 

zřízení zemského v jednotlivých korunních zemích, a končícího dnem 28. října 1918 je patrná 

nejen z řady prohlášení činěných zejména exilovými  představiteli  Čechů a Slováků v letech 

1914-191877,   ale   komplexnost   tohoto   pojetí   se   objevuje   i   ve   stěžejních   literárních   dílech 

souvisejících   s budováním   samostatného   československého   státu,   jejichž   autoři   se   mnohdy 

následně   podíleli   na   etablování   nové   republiky   v praxi   a   svým   působením   v jejím   reálném 

fungování   prosazovali   tyto   ideje.   To,   že   jedním   z prvořadých   legislativních   úkolů   nově 

obnoveného národního státu se stala potřeba vypořádat se s důsledky několikasetletého údobí, 

kdy byla kontinuita státu zpřetrhána, je patrné i z pasáží díla prvního prezidenta Československé 

republiky Tomáše Garriguea Masaryka  Nová Evropa: stanovisko slovanské, v němž popisuje 

jedno z „traumat“ českého národa doby pobělohorské, s nímž bylo nezbytné se pro nastolení 

plnohodnotné kontinuity vyrovnat. „Habsburkové se propůjčili Římu za nástroj protireformace 

a husitské hnutí bylo pomocí celé Evropy potlačeno. Revoluce protestantských Čech 1618 byla 

zlomena a císař a jeho němečtí rádcové usilovali všemožně o zeslabení českých zemí. Zejména 

provedena   nevídaná   ekonomická   revoluce:   na   30 000   rodin   (mezi   nimi   Komenský)   bylo 

vypovězeno ze země a ¾ půdy byly konfiskovány a dostaly se za odměnu žoldákům a šlechticům, 

kteří se z celé Evropy vrhli na českou kořist.“ 78 Nástrojem k vyrovnání se s minulostí, aby mohl 

být nastolen ústavní řád, k němuž se následně bude odkazovat i Česká republika po 1. lednu 

1993, bylo zejména tehdejší zákonodárství, kdy naplňování tohoto cíle zaměstnávalo někdejší 

zákonodárný sbor ještě řadu let po vzniku samostatného československého státu. K jeho realizaci 

nemohlo stačit pouhé přijetí ohniska někdejšího právního řádu v podobě zákona č. 11/1918 

Sb.  z.  a  n.,  o  zřízení   samostatného   státu   československého,   ale   bylo   nezbytné   i    další 

75  Již v úvodu její preambule stojí, že budeme  „věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české 
i státnosti československé“.
76 Blíže viz kapitola 2.4.
77 Například prostřednictvím tzv. Washingtonské deklarace.
78 MASARYK, Tomáš Garrigue. Nová Evropa: stanovisko slovanské. 5. vydání. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 2016, 
s. 95.
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normotvorné činnosti, která „vyčistila“ po několik staletí utvářený právní řád od institutů, jež 

byly v rozporu s ideou nového státu. Tato činnost započatá ústavodárcem a následně rozvíjená 

ústavo-zákonodárcem,   respektive   zákonodárcem,   byla   do   značné   míry   završena   až   přijetím 

Ústavy 1920, kterou byl z podstatné části dokončen proces „vyrovnání se s minulostí“ 79 a pevně 

usazen do právního řádu nový základní zákon, jenž se stal hlavním normativním nositelem 

odkazované dobré tradice státnosti československé80.

3.1 Projev státní ideje v zákonodárné činnosti a základních právech

Co se týče otázky diskontinuity s dosavadním státním tělesem monarchistickým, zejména 

pak té formální, je za její stěžejní projev obecně vnímáno přijetí ohniska právního řádu někdejší 

Československé republiky v podobě zákona č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu 

československého. Nicméně přijetím tohoto právního aktu nekončí legislativní činnost směřující 

k vyjádření odklonu od dosavadního státního zřízení v podobě monarchie. Jedním z takových 

kroků   je   bezesporu   přijetí   zákona   č.   354/1921   Sb.   z.   a   n.,  o   převzetí   statků   a   majetku, 

připadlých podle mírových smluv československému státu, ze dne 12. srpna 1921, jehož 

schválení předpokládal i § 9 zákona č. 215/1919 Sb. z. a n., o zabrání velkého pozemkového 

majetku,   související   s naplněním   zásady   převedení   majetku   příslušníků   někdejší   vládnoucí 

habsbursko-lotrinské dynastie na československý  stát  bez  náhrady81.  Oporou  v  mezinárodním

79  Otázkou vyrovnání se s minulostí jsou míněny především negativní dopady bitvy na Bílé hoře z 8. 11. 1620 na 
český národ, k nimž se snažila nová státní moc vymezit a vypořádat se s nimi. Nezanedbatelným je fakt, že dle 
odhadů činil zkonfiskovaný majetek aktérů českého stavovského povstání co do výměr zhruba ¾ půdy v Čechách. 
Tento rozsáhlý majetek, dříve patřící odbojné, často protestantské a tradiční zemské šlechtě, se následně využil 
k převedení do majetku, ať už úplatně, nebo v podobě kompenzace existujících pohledávek za císařským domem 
některým   českým   prohabsburským   stavům   nebo   zahraniční   katolické   šlechtě   podporující   panovníka.   Ostatní 
obyvatelstvo, vyjma nevolníků, se muselo rozhodnout, zda přijme katolické vyznání, neučiní-li tak v předepsané 
lhůtě, bylo nuceno prodat svůj majetek, mnohdy pod cenou, a odejít do exilu, kdy tuto cestu dle odhadů jen 
v Čechách zvolilo na 36.000 rodin. (viz KOSINA, Jaroslav. Třicetileté válka (1618-1648) a její následky. In:   Dějiny   
světové:   novověk   I.    2.   vydání.   Praha:   Nakladatelství   Jos.   R.   Vilímek,   1926,   s.   166-174.)  .   Tyto   změny   vedly 
k značným přesunům zejména nemovitého majetku v jednotlivých korunních zemích a vzniku nové ekonomicky 
silné kategorie prohabsburské šlechty, kdy řada z jejích příslušníků přišla do zemí Koruny české bojovat na straně 
císařských   vojsk v souvislosti s potlačováním   českého  stavovského  povstání. Toto  období nastupující třísetleté 
diskontinuity bylo završeno přijetím Obnoveného zřízení zemského pro jednotlivé korunní země, které zavádělo 
absolutismus spojený s germanizací. Vedle těchto kroků docházelo rovněž k zásadním změnám z vůle panovníka na 
postech   významných   zemských   úřadů,   které   rovněž   obsazovali   představitelé   k   Habsburkům   loajální   šlechty. 
Vládnoucí dynastie tak tímto postupem de facto i de iure završila postupné zpronevěření se dobrovolnému svazku 
založenému volbou, případně akceptací příbuzenského vztahu, kterým představitelé suveréna (jednotlivé zemské 
sněmy) přijali v roce 1526 Habsburky za panovníky.  
80 Viz preambule Ústavy.
81  Dle zákona č. 354/1921 Sb. z. a n. nabývá Československá republika veškerý movitý a nemovitý majetek, a to 
včetně majetkových práv a pohledávek, nacházející se ke dni 28. 10. 1918 na území nově vzniklé republiky, 
respektive k ní přičleněných územích k datu jejich připojení, náležejících členům vládnoucí habsbursko-lotrinské 
dynastie, s odkazem na § 3 předmětného zákona, zejména pak „statky a majetek: 1. posledního panovníka Karla 
a jeho manželky Zity; 2. jiných osob bývalé panovnické rodiny rakousko-uherské, zejména též bývalého následníka 
trůnu Františka Ferdinanda Este a jeho potomků; 3. c. a k. rodinného fondu; 4. statky a majetky stižené  svěřenským 
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právu jsou ustanovení mezinárodních smluv z Versailles, Trianonu a Saint-Germain, kdy dle 

důvodové zprávy k příslušnému návrhu zákona  „zřejmým účelem těchto ustanovení mírových 

smluv bylo přiznati novým státům a státům nabývajícím nová území všechny statky a majetek, jež 

na jejich  území  náležely  dřívějším  státoprávním  činitelům“ 82. Ze  samotné  důvodové zprávy 

vyjadřující úmysl zákonodárce a teleologii předmětného právního předpisu je tedy patrné, že 

v daném   případě   byl   předkladatel   více   než   motivem   vyrovnání   se   s tzv.   pobělohorským 

traumatem a návaznými majetkovými křivdami veden snahou o implementaci mezinárodních 

smluv souvisejících  s prohrou tzv. ústředních  mocností v 1. světové válce,  které mimo  jiné 

vytvářely   podmínky   pro   vznik   národních   států   na   území   někdejšího   Rakouska-Uherska, 

a   docházelo   touto   normotvornou   činností   rovněž   k naplnění   koncepce   diskontinuity   mezi 

někdejší monarchií a nově ustaveným republikánským zřízením.

Dalším z významných zdrojů pro seznání státní ideje a jí zahrnujících institucionálních 

hodnot je bezesporu katalog základních lidských práv a svobod zakotvený v Ústavě 1920, který 

je následně prováděn samostatnými právními normami na úrovni ústavního zákona (viz ústavní 

zákon   č.   293/1920   Sb.)   nebo   zákona.   V předmětném   katalogu   jsou   dle   Františka   Weyra 

explicitně zakotvena právě ta práva, jež „byla nejvíce státní mocí porušována, pročež se jevilo 

nutným,  poskytnout  jim  zvláštní ústavní  záruky  a ochrany“ 83. Jedná se o natolik  významné 

hodnoty, které byly v období diskontinuity suspendovány a jejich prosazování se tak stalo jednou 

z integrálních   součástí  dobré   tradice   státnosti   československé,   a   to   tak   podstatnou,   že   byly 

nakonec ústavodárcem inkorporovány do právního předpisu nejvyšší právní síly, Ústavy 1920. 

V podstatě   jde   o   instituty   v oblasti   základních   práv   a   svobod,   jejichž   potlačování   v letech 

1620-1918 bylo jednou z příčin, proč suverén přistoupil formou revoluce k nastolení nového 

státního zřízení, kdy položením důrazu na tyto hodnoty jsou deklarovány základní nenarušitelné 

limity nového státoprávního uspořádání nastoleného po 28. říjnu 1918. 

Jedním ze stěžejních práv tohoto typu je právo na rovnost, ať už pohlaví, rodu 84, nebo 

před zákonem bez ohledu  na  původ, rasu  nebo  náboženství85.  Co  se  týče  zrušení  nerovnosti

svazkem   korunního   svěřenství   císaře   a   krále   Františka   Josefa   I.   pro   arciknížecí   rod   Habsbursko-Lotrinský.“ 
Obdobný režim měl dle předmětného zákona taktéž majetek patřící v rozhodném období německému císařskému 
panovnickému rodu Hohenzollernů, respektive jiným německým panovnickým rodinám.
82 Tisk 1601: vládní návrh zákona o převzetí statků a majetku, připadlých podle mírových smluv Československému  
státu [online] 1921 [cit. 2017-11-07] Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/tisky/t1601_00.htm. 
83 WEYR, František. Československé právo ústavní. Praha: Melantrich, 1937, s. 249.
84  Důraz   na   rovnost  rodu  hrál   v období   přerodu   mezi   monarchistickým   a   republikánským   státním   zřízením 
významnější roli, než je tomu v současné době, kdy od přijetí zákona č. 61/1918 Sb. z. a n., jímž se zrušují 
šlechtictví, řády a tituly, uplynulo více než 100 let a období, v němž byla společnost „kastována“ na základě 
aristokratického, respektive nearistokratického původu, s nímž byla spojena jistá privilegia, je již časově velmi 
vzdálené. 
85 Viz § 106 Ústavy 1920.

37



rodové prostřednictvím zákona č. 61/1918 Sb. z. a n., jímž se zrušují šlechtictví, řády a tituly, 

nelze   příčinu   v přijetí   tohoto   právního   předpisu   hledat   výlučně   ve   snaze   nastolit   „čisté“ 

republikánské zřízení založené na rovnosti všech subjektů suveréna, jelikož lze v Evropě nalézt 

i   takové   republiky,   kde   obdobný   předpis   přijat   nebyl.   Jedním   z motivů   tohoto   produktu 

zákonodárné činnosti bezesporu byla snaha vyrovnat se s jedním z tzv. pobělohorských traumat, 

kdy v nastalém  období se právě katolická  šlechta  blízká  nenáviděnému  panovnickému  rodu 

habsbursko-lotrinskému86, s níž se suverén mimo revoluce z 28. října 1918 vypořádal zákonem 

č. 215/1919 Sb. z. a n., o zabrání velkého pozemkového majetku, v minulosti stala jedním 

z nástrojů k potlačování  suverenity českého národa. Je však třeba připomenout,  že v daném 

případě se jednalo primárně o nastolení rovnosti „stavovské“ spočívající v přístupu coby k lidské 

bytosti, případně rovnosti v přístupu k úřadům, nikoli však majetkové. Zásah do vlastnické sféry 

někdejší   aristokracie   byl   realizován   až   prostřednictvím   jednotlivých   pozemkových   reforem. 

Cílem   předmětného   ustanovení   Ústavy   1920   a   uvedeného   zákona   z roku   1918   tedy   bylo 

primárně odstranění jakékoli formy vertikální hierarchizace společnosti na základě příslušnosti 

k určitému   rodu   a   ustavení   společenských   struktur   diferencovaných   výlučně   akademickými 

tituly, případně tituly souvisejícími se zastávanou společenskou rolí, respektive hodností.     

Co do vypořádání se s majetkovými aspekty tzv. pobělohorského traumatu směřujícího 

k odčinění významných majetkových převodů nastalých po listopadu 1620 ve prospěch šlechty 

činící aktivní kroky k potlačení národní suverenity zemí Koruny české z popudu panovníka, 

zejména Ferdinanda II. Habsburského, bylo toto realizováno tzv. první pozemkovou reformou 87. 

Ústavní rámec stanovil § 109 Ústavy 1920 a první kroky k její realizaci započaly již několik dní 

po obnovení samostatného státu, když 9. listopadu 1918 Národní výbor československý přijal 

zákon č. 32/1918 Sb. z. a n., o obstavení velkostatků. Ten měl zneplatnit zcizování a zatěžování 

majetku zapisovaného do zemských desek bez vyjádření souhlasu příslušného správního úřadu 

pod  kontrolou Národního  výboru,  což  bylo  vedeno  snahou  vytvořit  podmínky  pro  přípravu 

86 Jak již bylo pojednáno v kapitole 2, na základě Obnoveného zřízení zemského byla po jeho přijetí v jednotlivých 
korunních zemích majetkově i co do přístupu k významným úřadům favorizována zejména šlechta podílející se na 
potlačení českého stavovského povstání a následně zejména prosazující zachování integrity monarchie. Nicméně 
i zde byla řada výjimek, zejména v řadách příslušníků tradiční české šlechty (například Šternberkové a mnozí další), 
kteří se v 19. století aktivně zapojili do podpory národně obrozeneckého hnutí.
87  Jako tzv. první pozemková reforma bývají označovány změny ve vlastnických poměrech k nemovitému majetku 
realizované v období 1918-1938, zatímco za tzv. druhou pozemkovou reformu je považována změna vlastnických 
poměrů po roce 1945 (viz    KARFÍK, Zdeněk.    Změny vlastnických vztahů k     půdě v     Čechách po roce 1918.   Praha,   
2009.   Rigorózní   práce.   Právnická   fakulta   Univerzity   Karlovy   [online]   2009   [cit.   2017-11-12]   Dostupné 
z:    https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/60831/  ).    Každá  z těchto pozemkových  reforem  však byla činěna  s jiným 
primárním   motivem,   pokud   bychom   odhlédli   od   jejich   společné   snahy   národohospodářské,   kterou   bylo 
rozparcelováním větších půdních vlastnických celků získat pozemky, na nichž by mohli hospodařit drobní a střední 
zemědělci, případně k vytvoření podmínek pro kolonizaci některých území. 
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důsledné pozemkové reformy, jež byla následně skutečně realizována. Přijetí tohoto „blokačního 

zákona“   mělo   ve   své   rychlosti   znemožnit   takové   majetkové   převody,   které   by   následně 

vylučovaly  efektivní  provedení  pozemkové  reformy reflektující  primární  cíle  zákonodárce 88. 

Vedle plnění národohospodářských cílů směřujících k diverzifikaci agrárního sektoru tak měla 

přijatá   norma   i   významné   poslání   související   s naplňováním   státní   ideje   a   odčiněním 

tzv.   pobělohorského   traumatu.   Z předmětné   normotvorné   činnosti   je   rovněž   patrné,   že 

porevoluční legislativní činnost nesměřovala až tak proti šlechtictví obecně, ale především vůči 

těm   zástupcům   aristokracie,   kteří   mezi   léty   1620–1918   aktivně   vystupovali   proti   českému 

národu. Na zákon č. 23/1918 Sb. z. a n. pak navázalo přijetí zákona č. 215/1919 Sb. z. a n., 

o zabrání velkého majetku pozemkového, kterým se provádí zábor tzv. velkého pozemkového 

majetku89  u taxativně stanovené množiny osob dle tohoto zákona. Jak již bylo nastíněno výše, 

přijetím   tohoto   zákona   dochází   na   jedné   straně   k naplnění   cíle   politického,   slovy   poslance 

Františka Modráčka přijetím této normy  „zbavujeme se jednou pro vždy té aristokracie, která 

hrála v dějinách našeho národa jistě neslavnou úlohu a zvláště smutnou úlohu po bitvě na Bílé 

Hoře až do dneška“ 90, jež má narovnat křivdy způsobené na tzv. velkém pozemkovém majetku 

v období   diskontinuity   1620  -  1918,  na  druhé  straně   je   jím   pak  sledován  cíl  hospodářský, 

směřující k vytvoření menších hospodářských agrárních jednotek a svým způsobem k zestátnění 

vybraného  soukromého  majetku.  Kroky související   s naplňováním   pozemkové  reformy  byly 

svěřeny pozemkovému úřadu. Tímto rozhodnutím tak získal stát dle předpokladu zákonodárce 

potenciál vyvlastnit zhruba 1,3 milionu hektarů zemědělské půdy včetně pastvin a 3 miliony 

hektarů lesa, celkem tedy 4,3 milionu hektarů 91. Předmětnou legislativou došlo k naplnění snahy 

nového suveréna spočívající ve vůli prodělat v dané oblasti společenských vztahů jak formální, 

tak materiální diskontinuitu od monarchistického období, jelikož nerovnost vztahů založených v 

minulosti  byla  dlouhodobě  vnímána  mimo  jiné  jako  jeden   z   projevů   narušení   suverenity 

88  Dle   zástupce   předkladatele   zákona   v Národním   výboru   prof.   Karla   Engliše   takovým   cílem   vedle   vytvoření 
podmínek pro  vznik středních  zemědělských  podniků bylo zejména  odčinění  majetkových křivd vzniklých  na 
českém   národu   po   bělohorské   bitvě.   Ve   svém   úvodním   referátu   dokonce   konstatoval,   že  „žádoucí   by   bylo, 
kdybychom mohli na jedné straně přesně vybrati statky, které byly po bitvě na Bílé hoře českým šlechticům vzaty 
a dány cizincům.“ (viz   stenografický záznam z     jednání Národního výboru československého dne 9. 11. 1918   [online]   
1918   [cit.   2017-11-12]   Dostupné   z:    http://www.psp.cz/eknih/1918nvc/stenprot/19181109/19181109_06.htm  )  .   
Předpokládalo se, že takto bude zajištěno zhruba 90 % z celkového rozsahu velkostatků. 
89  „Velkým majetkem pozemkovým jest rozuměti soubory nemovitostí s právy, která jsou spojena s jejich držením, 
jestliže výměra náležející v území Československé republiky vlastnicky jediné osobě nebo týmž spoluvlastníkům je 
větší  než 150 ha půdy zemědělské  (rolí, luk, zahrad, vinic, chmelnic),  nebo 250 ha půdy vůbec.“  (viz    zákon   
č.  215/1919 Sb. z. a n., o zabrání velkého  majetku  pozemkového  ).    V odůvodněných  případech  bylo přípustné 
zejména s ohledem na celistvost hospodaření propustit ze záboru maximálně do 500 ha pozemkového majetku.
90 Stenografický záznam z jednání Národního shromáždění dne 16. 4. 1919, 46. schůze [online] 1919 [cit. 2017-11-
19] Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/stenprot/046schuz/s046004.htm. 
91 Tamtéž.
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českého,   respektive   československého   národa   v podobě   potlačení   práv   tradiční   české 

aristokracie, která byla do roku 1620 vnímána jako jeden z hlavních zástupců suveréna, kdy tuto 

roli plnila zejména prostřednictvím jednotlivých zemských sněmů. Je třeba podotknout, že jiná 

situace byla na Slovensku (taktéž na Podkarpatské Rusi), které se jako součást Uher řídilo 

odlišným právním řádem, než tomu bylo u zemí Koruny české, a k postupné harmonizaci obou 

systémů docházelo po celé meziválečné období, v některých oblastech práva i po něm 92. Ačkoli 

o   pozemkové   reformě   není   v Ústavě   1920   explicitně   hovořeno,   jde   o   jedno   ze   zásadních 

rozhodnutí let 1918–1938 mající značný vliv na úpravu společenských poměrů a obsahující 

projevy státní ideje Československé republiky.

Aby však vůbec mohla být myšlenka pozemkové reformy naplněna, bylo nezbytné pro 

staronový  právní řád vypořádat  se s existencí  institutu  šlechtických  rodinných fideikomisů 93, 

jelikož  značný   nemovitý  majetek   vlastnila   někdejší  aristokracie  prostřednictvím  těchto  entit 

sui   generis.   Motivů   k tomuto   zásahu   do   tradičního   vlastnického   institutu   práva   byla   řada, 

zejména   pak   snaha   o   vytvoření   podmínek   pro   faktické   naplnění   pozemkové   reformy   na 

nemovitém majetku vlastněném fideikomisy, což mělo na jedné straně vést k odčinění křivd 

způsobených   v pobělohorském   období,   jakožto   naplnění   hlavního   cíle   pozemkové   reformy, 

taktéž k odstranění reliktu z právního řádu 94, jenž byl v minulosti využíván primárně příslušníky 

šlechtických rodin, jejichž privilegia byla právním řádem po 28. říjnu 1918 cíleně potlačována 95. 

Neméně důležitým cílem pak bylo, identicky jako při realizaci samotné pozemkové reformy, 

sledování národohospodářských cílů 96  umožňujících vytvoření menších půdních vlastnických 

celků.   K rušení   tradičního   rodinného   fideikomisu   přistoupil   zákonodárce   přijetím   zákona 

č. 179/1924 Sb. z. a n., o zrušení svěřenství, a pozbytím účinnosti ABGB dnem 31. prosince 

1965 mizí z právního řádu i fideikomisární substituce97 jako taková. 

92 V oblasti občanského práva k této harmonizaci došlo až v roce 1950 přijetím nového kodexu.
93  Otázku rodinného svěřenství, coby nástroje k uchování a transferu rodinného majetku, upravoval v § 618–645 
ABGB, stejně tak jako fideikomisární substituci obecně, jež byla zakotvena v ustanoveních § 604 a násl. ABGB.
94  Podstatu rodinných fideikomisů, jak na ně bylo po převratu 28. 10. 1918 nahlíženo, se zákonodárce pokusil 
vystihnout   v důvodové   zprávě   zrušujícího   zákona,   která   konstatovala,   že  „ústav   rodinných   svěřenství   jeví   se 
v našem právním řádě posledním významným zbytkem privilegií šlechtického stavu. Sloužilať svěřenství fakticky – 
byť ne právně – jedině bývalým šlechtickým rodům k tomu, aby veliké komplexy majetkové trvale zůstaly zajištěny 
pro členy rodiny jako opora jejich vrchnostenského postavení.“ (viz BEDNAŘÍKOVÁ, Barbora.   Svěřenské fondy:   
institut pro uchování a převody rodinného majetku.   2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 76).  
95  Viz  přijetí zákona  č.  354/1921 Sb. z.  a  n.,  o převzetí   statků a  majetku,  připadlých  podle  mírových  smluv 
československému státu, dále pak zákona č. 61/1918 Sb. z. a n., jímž se zrušují šlechtictví, řády a tituly, až  
po realizaci tzv. první pozemkové reformy, o nichž je pojednáno výše. 
96  BEDNAŘÍKOVÁ,   Barbora.  Svěřenské   fondy:   institut   pro   uchování   a   převody   rodinného   majetku. 
2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 75.
97 NOZ s nabytím své účinnosti dnem 1. 1. 2014 opět navrací do právního řádu České republiky institut svěřenského 
fondu i svěřenského nástupnictví.
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Přerod mezi monarchistickým a republikánským státním zřízením související s událostmi 

28.  října  1918  přinesl   změny   rovněž  ve  vztahu  k církvi,  zejména  katolické.  Tato  byla   již 

v období   diskontinuity   vnímána   jako   „prodloužená   ruka“   habsburského   absolutismu   a   její 

privilegování v Obnoveném zřízení zemském jednoznačně vedlo k potlačování reformistických 

hnutí,   která   měla   na   našem   území   před   rokem   1620   značný   vliv   a   tradici98,   kdy   pluralitu 

náboženství uznal i sám císař Rudolf II. Habsburský. Reformní šlechta se však postavila do čela 

českého  stavovského  povstání  proti  Habsburkům  a  po  jeho  porážce  zvítězil  směr 

absolutistického pojetí moci panovníka potlačující roli stavů a opírající se o katolickou církev, to 

vše potvrzeno zavedením Obnoveného zřízení zemského s „koncepcí“ jedné víry. Tento vztah 

potvrzovala i provázanost některých rozhodovacích procesů mezi katolickou církví a rodem 

habsbursko-lotrinským,  spočívající  zejména  v  pravomoci  jmenovat  některé  církevní 

hodnostáře99. Ačkoli se v předmětném období kontinuity státní ideje nepodařilo prosadit tak 

často   deklarovanou   koncepci   odluky   církve   od   státu100,   navrátil   se   alespoň   model   svobody 

vyznání založený na náboženském pluralismu, což bylo vedle vzniku některých nových církví 101 

v rámci hledání národní identity i v této oblasti velkým posunem vpřed. Obecně byl i ze strany 

politických představitelů kladen značný důraz na vyzdvihování odkazu učení Mistra Jana Husa 

a připomínání husitského hnutí jako jednoho z atributů české státnosti, což způsobovalo časté 

napětí mezi představiteli státu a katolické církve. Samotná svoboda vyznání byla zakotvena 

v § 121–125 Ústavy 1920. Nicméně, jak bylo konstatováno výše, odluky církve od státu se 

podařilo do jisté míry de iure dosáhnout až o zhruba 100 let později přijetím někdy kontroverzně 

vnímaného   zákona   č.   428/2012   Sb.,   o   majetkovém   vyrovnání   s církvemi   a   náboženskými 

společnostmi. 

Neodmyslitelnou součástí katalogu základních lidských práv a svobod, které se staly 

charakteristickými   pro   československý   ústavní   pořádek,   byla   ochrana   práv   menšin,   ať   už 

náboženských, rasových, nebo jazykových, již upravovala hlava VI. Ústavy 1920. Požadavek na 

akcent zvýšené ochrany předmětné kategorie práv vycházel nejen z versailleských mírových 

smluv102,   ale   i   ze   zkušenosti   československého   národa   z období   diskontinuity   v letech 

1620–1918,  kdy  byla  v  rámci  habsburské  monarchie  potlačována  nejen   jeho   identita,   ale 

98 Zejména v 15. století v podobě husitského hnutí, učení Mistra Jana Husa a jeho následovníků.
99 Viz blíže rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR č. 315 ze dne 10. 1. 1935.
100 Viz například tzv. Washingtonská deklarace ze dne 18. 10. 1918.
101 Zmíním například Československou církev, předchůdkyni dnešní Církve československé husitské.
102 Zejména mezinárodní smlouva mezi spojeneckými mocnostmi a nově vzniklým Československem ze dne 10. 9. 
1919 podepsaná v Saint-Germain-en-Laye (viz WEYR, František.   Československé právo ústavní.   Praha: Melantrich,   
1937, s. 278).
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i většiny dalších národů žijících na jejím území. Právě tato zkušenost související s prosazováním 

práv   jednotlivých   národů   na   sebeurčení   se   po   1.   světové   válce   v rámci   uspořádání 

tzv.   versailleského   systému   stala   jedním   z důležitých   pilířů   nového   uspořádání   poválečné 

Evropy. Otázka úpravy práv menšin v Československu však byla dána nejen výše uvedenými 

okolnostmi, ale i realitou rozmanitého národnostního složení země, kde v 13 milionové populaci 

k roku 1925 Čechoslováci tvořili pouhých 65,5 %, Němci 23,4 %, Maďaři 5,6 %, Rusové 3,5 %, 

Poláci 0,6 % a ostatní 1,4 %103. 

Výše   uvedené   právní   instituty   jsou   do   značné   míry   prolnutím   činnosti   zákonodárce 

i   ústavo-zákonodárce,   jelikož   některým   se   dostalo   následně   opory   i   v Ústavě   1920,   jejíž 

ustanovení konkrétní zákony „jen“ provádějí. Ve všech případech jde o individualizované znaky 

podstatných náležitostí demokratického právního státu 104, tvořící prvky československé státní 

ideje.   V části   práce   věnované   odkazu   Ústavy   1920   bude   tato   vazba   patrná   zejména 

v otázce nastavení  základních  parametrů  fungování  daného  státního  tělesa,  především 

v souvislosti s dělbou státní moci a způsobem zapojení suveréna do výběru jejích jednotlivých 

složek. 

3.2 Explicitní vyjádření státní ideje navenek

Jednou z mála právních norem, kde je státní idea projevena verbis expressis navenek a na 

jejímž  vývoji   lze   sledovat  rovněž   snahy  o  případné   modifikace  tohoto  institutu,  je  předpis 

upravující státní svátky a významné, respektive památné, dny. Primárním cílem zákonodárce při 

přijímání   norem   daného   charakteru   je   upozornit   jejich   adresáty   formou   stanovení   určitého 

specifického režimu (nejčastěji v podobě dne pracovního klidu nebo omezení provozu veřejných 

institucí) pro daný den a na pozadí této skutečnosti tak připomenout pro konkrétní státní těleso 

významnou   událost   nebo   osobnost,   které   mají   vliv   na   etablování   společenského   systému 

a rovněž uplatňovanou státní ideu. V období státnosti československé takovou normou byl zákon 

č. 65/1925 Sb. z. a n., o svátcích a památných dnech republiky Československé, jenž vedle 

vyjádření přetrvávajícího  odkazu zejména  církevních svátků, čímž do jisté míry zachovával 

materiální   kontinuitu   s předchozím   systémem,   ve   svém   §   1   dále   zavádí   v   §   2   kategorii 

tzv. památných dnů republiky Československé, zachycující vyjádření jednotlivých atributů státní 

ideje.   Zvláštní   důraz   je   kladen   na   28.   říjen,   který   se   státním   svátkem   stává   již   zákonem 

č. 555/1919  Sb.  z. a n.,  jímž  se  prohlašuje  28.  říjen  za  státní   svátek.   Jedním   z   takových 

103 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda: II. díl, Ústavní právo České republiky. 2. vydání. Praha: Linde 
Praha a.s., 2008, s. 41.
104 Například otázka respektu lidských práv.
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památných dní je 5. červenec, připomínající příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 

na Velkou Moravu roku 863, kteří jsou zákonodárcem vnímáni spíše než jako osoby přinášející 

do prvního státního útvaru na našem území křesťanství, jako učenci, kteří přicházejí s kulturou 

spojenou s položením základů slovanského písemnictví 105 a díky tomu i pozdější české státnosti. 

Následujícím památným dnem dle předmětného zákona je 28. září 106, jež připomíná osobnost 

sv. Václava, slovy předkladatele osobu, „ve které po dlouhá staletí národ viděl svého ochránce 

a jehož jméno rostlo se symbolem naší státní samostatnosti, korunou svatováclavskou“ 107, kdy 

právě tento  den byl vyzdvihován v tzv. období nesvobody 108  jako jeden z klíčových projevů 

československé státnosti, což poněkud nešťastně učinilo svatováclavský „kult“ do jisté míry 

kontroverzním  svátkem  značícím  podřízenost českého  národa tomu  německému  a i později 

bývala   tato   rovina   v souvislosti   s připomínáním   osoby   sv.   Václava   zmiňována.   Projev 

náboženského   pluralismu   a   odklon   od   monarchistické   koncepce   jedné   víry   uplatňované 

v Obnoveném zřízení zemském odkazující k jedné ze slavných etap středověké státnosti zemí 

Koruny české, tedy době husitské, jež byla s oblibou připomínána i představiteli obnoveného 

státu,   zejména   pak   jeho   prvním   prezidentem   Tomášem   Garrigue   Masarykem,   lze   spatřovat 

v legálním zakotvení 6. července jako památného dne. Téhož dne roku 1415 byl za lpění na 

svých   názorech   a   učení   český   myslitel   a   reformátor   Jan   Hus   upálen   v   německé   Kostnici 

katolickou   církví,   což   je   v přímém   protikladu   s koncepcí   náboženského   i   myšlenkového 

pluralismu   uplatňovaného   v   novém Československu.   6.   červenec   je   tedy   věnován   památce 

člověka,  „v   němž   veliká   část   národa   našeho   vidí   muže,   který   památným   svým   bojem   za 

znárodnění pražské univerzity a osvobození ze středověkého universalismu, tak nebezpečného 

právě menším národům, získal si nesmrtelných zásluh o zachování českého národa i českého 

ducha  v životě  státním  i literatuře“ 109. Důraz na  připomínání  husitské  tradice  provázel  celé 

období existence Československa a mnohdy býval příčinou konfliktů mezi státem a katolickou 

církví, případně přímo samotným Vatikánem. Vedle 28. října řadí uvedený zákon mezi památné 

dny ještě 1. květen, jenž má coby primárně  dělnický  Svátek  práce  do  jisté  míry  symbolizovat 

___________________________________________________________________________
105  Důvodová zpráva vládního návrhu zákona o nedělích, svátcích a památných dnech, tisk č. 5061 [online] 1925 
[cit. 2017-11-26] Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/tisky/t5061_00.htm.
106  Oproti zákonu  č. 245/2000 Sb., o státních svátcích,  o ostatních svátcích,  o významných  dnech  a o dnech 
pracovního klidu, řadila norma z roku 1925 památné dny nikoli chronologicky dle souslednosti v kalendáři daného 
roku, ale podle datace událostí, k nimž se jednotlivé dny odkazovaly.
107 Viz poznámka č. 105.
108  Vládním nařízením č. 219/1939 Sb., kterým se znovu mění zákon ze dne 3. dubna 1925, č. 65 Sb. z. a n., 
o   svátcích   a   památných   dnech,   byl   z památných   dnů   odstraněn   zejména   28.   říjen   a   28.   září   naopak   zůstalo 
zachováno společně s 1. květnem, 5. a 6. červencem.
109  Důvodová zpráva vládního návrhu zákona o nedělích, svátcích a památných dnech, tisk č. 5061 [online] 1925 
[cit. 2017-11-26] Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/tisky/t5061_00.htm.
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principy sociálního pokroku v novém státě110.

Prvky   kontinuity   státní   ideje   lze   spatřovat   při   srovnání   československého   zákona 

č. 65/1925 Sb. z. a n., o svátcích a památných dnech republiky Československé, a platného 

předpisu upravujícího totožnou materii v podmínkách České republiky zákona č. 245/2000 Sb., 

o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, který 

přejímá   všechny   památné   dny,   jak   jsou   zakotveny   v   československém právním   řádu111. 

Navzdory skutečnosti, že obsah výše zmíněných zákonů je výrazným projevem kontinuity státní 

ideje mezi jednotlivými státními tělesy, v nichž byly nebo stále jsou tyto předpisy uplatňovány, 

lze  při jejich  komparaci  spatřovat  i jisté projevy  ad absurdum  směřující  k navození  dojmu 

diskontinuity. Ta se projevuje zejména ve vztahu ke koncepci jednotného československého 

národa, a to zavedením 1. ledna v kategorii státních svátků jako Dne obnovy samostatného 

českého státu 112.   Katalog svátků v § 1 dotčeného zákona zachycující prvky státní ideje pak 

dotvářejí 8. květen jako Den vítězství (dříve Den osvobození), připomínající konec 2. světové 

války v Evropě coby nejtragičtějšího konfliktu v dějinách a tzv. období nesvobody, a 17. listopad 

jako Den boje za svobodu a demokracii odkazující nejen k listopadové revoluci z roku 1989, ale 

i k událostem roku 1939 spočívajících  v zásahu nacistických  okupantů na území někdejšího 

Československa (v rozhodném období Protektorátu Čechy a Morava) proti vysokým školám 

a jejich studentům. 

Svůj význam ve vnějším projevu státní ideje, zejména kontinuity s jednotlivými státními 

tělesy existujícími na území dnešní České republiky, k nimž se současný ústavní pořádek hlásí, 

má rovněž institut státních symbolů, jenž je taktéž zakotven v Ústavě 1920. Snad nejvýrazněji 

je kontinuita  seznatelná  při  užívání  státního  znaku,  ať  už  velkého,  nebo  malého,  tvořeného

110 Tamtéž.
111  Ve smyslu zákona č. 93/1951 Sb., o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o památných a významných  
dnech  (viz SUCHÁNEK, Radovan. Vývoj svátkového práva od vzniku ČSR po současnost. In:    Státnost česká   
a československá – tradice a kontinuita. Příspěvky přednesené na vědecké konferenci konané ve dnech 4.-5. 6. 1998 
v Zahrádkách  . Praha: Karolinum, 1999, s. 103.).  
112  Úvaha k částečné diskontinuitě směřuje primárně ve vztahu ke státnosti československé uplatňované v letech 
1918 - 1938, jelikož předmětný státní svátek připomíná vznik státní samostatnosti České republiky dne 1. 1. 1993 
(česká republiková státnost vzniká ovšem již 1. 1. 1969 účinností ústavního zákona o československé federaci), jenž 
je důsledkem rozpadu České a Slovenské Federativní Republiky ke dni 31. 12. 1992, čímž de facto zaniká původní 
koncepce unitárního Československa nastavená po 28. 10. 1918 a vznikají dva samostatné unitární státy, a to Česká 
republika a Slovenská republika. Nicméně z průběhu legislativního procesu na půdě Poslanecké sněmovny při 
projednávání dotčeného návrhu zákona (1. leden se do kategorie státních svátků nedostal v původně předloženém 
návrhu poslaneckého zákona, ale až cestou návrhu pozměňovacího) je patrné, že projevení diskontinuity ve vztahu 
k Československu, ačkoli se to tak může navenek jevit, nebylo úmyslem zákonodárce, což dokládá i odůvodnění 
návrhu   poslancem   Cyrilem   Svobodou,   kdy   konstatuje,   že  „jestliže   za   státní   svátek   považujeme   den   vzniku 
samostatného československého státu, měli bychom 1. leden mít stejným svátkem, Den obnovy českého státu.“ 
(viz   stenografický záznam z     jednání Poslanecké sněmovny dne 19. 5. 2000   [online] 2000 [cit. 2017-12-01] Dostupné   
z:   http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/025schuz/s025153.htm#r8  ).   
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heraldickými symboly jednotlivých  zemí, včetně celku zemí Koruny české, které mají svůj 

původ již ve středověku, a jsou tak jistým pojítkem napříč jednotlivými státními tělesy, která se 

v uplynulých   staletích   uplatňovala   na   našem   území.   Že   mají   tyto   symboly   československé, 

respektive později české státnosti, specifické postavení, je dáno nejen jejich taxativním výčtem 

v Ústavě 1920, ale i přijetím prováděcího zákona č. 252/1920 Sb. z. a n., kterým se vydávají 

ustanovení o státní vlajce, státních znacích a státní pečeti, upravujícího nakládaní s některými 

z těchto symbolů, vyjadřujících suverenitu státního tělesa navenek. Analogicky k úpravě daného 

institutu přistoupila i Ústava, a to včetně odkazu na prováděcí právní předpis, jímž je zákon 

č.  352/2001  Sb., o  užívání  státních   symbolů  České republiky,   stanovící   nejen  pravidla   pro 

nakládání s nimi, ale i sankce za jejich případné porušení, respektive znevážení státních symbolů 

coby vnějšího projevu státnosti České republiky. Ačkoli § 5 Ústavy 1920 hovoří jen o státních 

barvách a konstatuje, že znak a vlajka jsou upraveny předpisem nižší právní síly, což bylo 

i jednotlivými normami následně naplněno, tak v současném právním řádu je taxativní výčet 

státních symbolů stanoven již v samotném předpise nejvyšší právní síly, a to čl. 14 odst. 1 

Ústavy, kde stojí, že  „státními symboly České republiky jsou velký a malý státní znak, státní 

barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna“. Některé teorie 113 

však jdou ve vnímání státních symbolů ještě dále, než předpokládá čl. 14 Ústavy, a do jejich širší 

množiny zahrnují nad výše uvedené rovněž tzv. jiné formy symbolizující stát, tedy státní svátky 

a významné dny, o nichž je pojednáno výše, státní vyznamenání 114 nebo historické korunovační 

klenoty, které zejména v případě tradice zemí Koruny české mají značný symbolický rozměr 115. 

113  FILIP, Jan. Ústavní právo České republiky. Díl 1. Základní pojmy a instituty, ústavní základy ČR. 4. opravené 
a doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 160. 
114  Otázka   státních   vyznamenání   zaznamenala   v letech   1918–1938   poměrně   zajímavý   vývoj.   Přijetím   zákona 
č. 61/1918 Sb. z. a n., jímž se zrušují šlechtictví, řády a tituly, dochází ke zrušení vyznamenání, jež jsou vnímána 
jako projev monarchistické tradice. K jistému průlomu tohoto zákazu dochází po novele z roku 1920, kdy jsou 
připuštěna ta vyznamenání, jež jsou udělována za zásluhy v bojích na straně Spojenců za 1. světové války. Nicméně 
zavedení státních vyznamenání jako součásti státní symboliky Československa přichází až se zákonem č. 268/1936 
Sb. z. a n., o řádech a titulech, jenž mimo jiné zavádí institut propůjčování státních vyznamenání prezidentem 
republiky na návrh vlády.
115  Symbolika českých korunovačních klenot je pro státní ideu o to silnější, že samotná koruna pochází z období 
vlády Karla IV., které bývá obecně vnímáno jako jedna z nejvýznamnějších etap českých dějin, dále pak proto, že 
taktéž v období diskontinuity v letech 1620 - 1918 byly právě těmito symboly korunováni představitelé Habsburků 
za   české   krále,   což   po   celou   dobu  jejich   vlády   mezi   léty   1526  -   1918  pro   mnohé   symbolizovalo   zachování  
suverenity zemí Koruny české v rámci jimi ovládaného soustátí. Tuto tradici narušil až František Josef I. a Karel I., 
kteří se již nenechali korunovat za české krále, a posledním tak byl Ferdinand V. roku 1836, což bylo vnímáno jako 
jedna ze snah, jak potlačit suverenitu českého národa. Samotné korunovační klenoty jsou pak tvořeny souborem 
sestávajícím se z koruny (14. století), obřadního korunovačního meče (14. století), královského jablka a žezla 
(pravděpodobně 16. století), korunovačního roucha (18. století), zlatého ostatkového kříže (14. století) a ochranného 
obalu na jednotlivé korunovační klenoty. Snad nejvýrazněji lze symboliku státní ideje spatřovat v samotné královské 
koruně, již nechal Karel IV. vyrobit pro svou korunovaci českým králem roku 1347 a zasvětil ji sv. Václavovi, čímž 
chtěl  Karel  vyjádřit  kontinuitu  s  dávnou  českou  státností  za  vlády  jeho  předků  po  matce,  rodu  Přemyslovců 
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Promítnutí   státní   ideje   do   státních   symbolů   lze   demonstrovat   na   příkladu   standarty 

prezidenta republiky (dnes je užíván v Ústavě pojem  vlajka prezidenta republiky), jež je dle 

§ 2 zákona č. 252/1920 Sb. z. a n., kterým se vydávají ustanovení o státní vlajce, státních znacích 

a státní pečeti, tvořena bílým podkladem s okrajem lemovaným plaménky ve státních barvách, 

tedy červené, bílé a modré (tzv. trikolora), a uprostřed je vyveden velký státní znak. Ten se 

sestává ze štítu tvořeného nejen z heraldických znaků jednotlivých zemí, respektive územních 

celků,  tvořících   Československou  republiku,  jako   jsou  Čechy,  Morava,   Slezsko,  Slovensko, 

Podkarpatská   Rus,   Ratibořsko,   Opavsko   a   Těšínsko.   Po   obou   stranách   je   umístěn zlatý 

dvouocasý lev, symbolizující strážce štítu, a pod štítem stuha s heslem „Pravda vítězí“. Velký 

státní znak je pak protkán lipovými ratolestmi, symbolizujícími český národní strom 116 a heslo 

„Pravda vítězí“ je připisováno Janu Husovi 117, čímž vytváří odkaz na jeden z pilířů české státní 

ideje, jímž je éra husitství a symbol jedince, který neváhal pro svůj názor obětovat vlastní život. 

Plejádu normotvorné činnosti vyjadřující nikoli nově utvářenou, ale spíše probuzenou 

státní ideu a činící pomyslnou tečku za obdobím diskontinuity mezi léty 1620–1918 z pohledu 

explicitního vyjádření postoje československého národa projeveného navenek pak bezesporu 

doplňuje zákon č. 449/1919 Sb. z. a n., o zákonné ochraně Československé republiky, navazující 

na zákon č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu československého, a jím nastolenou 

materiální kontinuitu. Právě zmíněný zákon z roku 1919 se snaží navenek vypořádat s dopady 

materiální kontinuity a formální diskontinuity s předešlým státním tělesem a právním řádem, což 

činí svým § 1,  jenž  stanoví,  že  v   přejatých   právních   normách   nahrazují   se   užité   výrazy 

(viz    BRAVERMANOVÁ,   Milena.    České   korunovační   klenoty.    4.   vydání.   Praha:   Správa   Pražského   hradu   
ve spolupráci s     nakl. BB/art, 2008, s. 45  )  .   
116  Lípa   patřila   již   od   dob   prvních   Slovanů   k   památným uctívaným   stromům,   jimž   byly   připisovány   zvláštní 
schopnosti. Společně s dubem, který na rozdíl od lípy reprezentující ženský element symbolizoval element mužský, 
se tak těšila velké úctě. V průběhu obrozeneckého hnutí v 19. století však byl dub připisován primárně germánským 
národům, což bylo nepřípustné v době boje českého národa o právo na sebeurčení, nakonec se tedy lípa na pražském 
Všeslovanském sjezdu roku 1848 stává národním stromem nejen Slovanů, ale i Čechů  (viz ČESKÝ ROZHLAS. 
Proč je lípa českým národním symbolem? Porazila totiž dub!   Encyklopedie Radiožurnálu   [online]. 2014 [cit. 2017-  
12-02]  Dostupné  z:  http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/encyklopedie/_zprava/proc-je-lipa-ceskym-narodnim-
symbolem-porazila-totiz-dub--1373710).  
117 Jelikož se toto heslo dostalo poprvé na prezidentskou standartu v době, kdy tento úřad zastával Tomáš Garrigue 
Masaryk, bývá mu často připisováno jeho autorství, nicméně odkaz na osobnost Jana Husa je pravděpodobnější, 
jelikož návrh na jeho umístění jako součást velkého státního znaku vzešel od tzv. znakové komise zabývající se 
státními symboly (viz SLÁDEČEK, Vladimír. Komentář k     čl. 14. In:   Ústava České republiky. Komentář.   2. vydání.   
Praha: C. H. Beck, 2016. s. 204). Toto heslo je nedílnou součástí i všech pozdějších standart nebo vlajek prezidenta 
republiky s výjimkou období diskontinuity v tzv. době nesvobody, kdy státní prezident Emil Hácha užívá standartu 
bez zmíněného hesla, což koresponduje s tehdejší snahou potlačit československou státní ideu a postupně tyto její 
atributy   nahrazovat   tzv.   svatováclavským   kultem,   který   byl   k těmto   účelům   zneužit,   uplatňovaným   mezi   léty 
1938–1945. Na základě nařízení protektorátní vlády č. 222/1939 Sb., jímž se mění zákon ze dne 30. března 1920, 
č. 252 Sb. z. a n., kterým se vydávají ustanovení o státní vlajce, státních znacích a státní pečeti, tedy heslo ze  
standarty   prezidenta   republiky   mizí   a   tento   stav   platí   až   do   doby   naplnění   dekretální   normotvorby   směřující 
k obnovení právního pořádku. 
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„rakouský“, „uherský“ a „rakousko-uherský“ a jim obdobné stejného smyslu případnými tvary 

slov „československý“ a „Československá republika“. Ustanovení to platí obdobně o označení 

„císařský“, „královský“, „císařský královský“ a „císařský a královský“. 

3.3 Ústavní listina z roku 1920 jako pilíř státnosti československé

Většina   legislativních   snah   po   revoluci   28.   října   1918   směřujících   k vyrovnání   se 

s třísetletým obdobím diskontinuity a nahrazení monarchistického státního zřízení republikou 

byla završena přijetím Ústavy 1920 včetně uvozovacího zákona Národním shromážděním dne 

29. února 1920. Tento právní předpis nejvyšší právní síly odvozený od zákona č. 11/1918 Sb. z. 

a n., o zřízení samostatného státu československého, rovněž stanovil rámec řadě institutů nového 

právního řádu etablovaného po 28. říjnu, zejména pak tím, že její integrální součástí je materie 

základních práv a svobod občana, o jejichž významu v novém zřízení bylo pojednáno výše. 

Nahrazujíc tak Ústavu 1918 účinnou od 14. listopadu 1918 do 5. března 1920, zastává v období 

od 6. března 1920 do 8. června 1948 118  v hierarchii právních norem zastřešující pozici v této 

pomyslné pyramidě, což z ní činí prozatím nejdéle platnou ústavu od roku 1918. Stává se tak 

rovněž primárním nositelem a s ohledem na svou stabilitu i symbolem dobrých tradic státnosti 

československé, o nichž je hovořeno v preambuli Ústavy a jež jsou jedním ze stěžejních zdrojů 

poznání státní ideje jako takové, tudíž lze hovořit jako o  neopominutelném prameni seznání 

materiálního  jádra  Ústavy.  Bližší  poznání  Ústavy  1920  umožní  popsat  nejen 

tzv. individualizované znaky materiálního jádra, ale na jejich případě demonstrovat i obecné 

mechanismy demokratického právního státu jako takového, jenž byl v našich podmínkách po 

28. říjnu 1918 uplatňován a k jehož odkazu a tradici se hlásí rovněž Česká republika, především 

pak co do nastavení vztahů mezi jednotlivými složkami státní moci v rovině horizontální, jakož 

i   způsobu,   jakým   rozhoduje   suverén   o   ustavení   jednotlivých   těchto   složek,   tedy   o   vztahu 

suveréna a státní moci na úrovni vertikální. 

Pokud bych měl Ústavu 1920 klasifikovat z pohledu právní teorie, jedná se o ústavu 

právní  a  psanou,  kterou  lze  z hlediska  její   stability   označit   za  rigidní,  jelikož   k tomu,  aby 

vystoupil zákonodárný sbor z role pouhého zákonodárce a stal se ústavo-zákonodárcem, kdy lze 

přijímat úpravy této normy, je zapotřebí dle jejího § 42 souhlasného usnesení obou sněmoven 

a počtu ve výši 3/5 většiny všech členů v  obou  komorách119. Z  hlediska  dalších  klasifikačních 

118 Do doby nabytí účinnosti ústavního zákona č. 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky, jejíž § 173 odst. 1 
verbis expressis stanovil tento moment jako okamžik pozbytí platnosti Ústavy 1920.
119 Pro změnu předmětného ústavního zákona ve smyslu § 33 Ústavy 1920 je zapotřebí 3/5 většina všech členů dané 
komory, které musí být dosaženo v obou sněmovnách Národního shromáždění, což v případě Sněmovny poslanecké 
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kritérií jde, rovněž jako v případě Ústavy, o ústavu polylegální, jež se rozpadá do více právních 

norem než jen do samotné Ústavy 1920 a s ní souvisejícího uvozovacího zákona. Při posuzování 

hlediska, zda se jedná o ústavu fiktivní, nebo reálnou120, jde bezpochyby o ústavu reálnou, jelikož 

většina jí konstituovaných institutů121 byla uvedena v život a po dobu její platnosti tyto efektivně 

zabezpečovaly   chod   dle   této   ústavy   fungujícího   státního   zřízení.   Pokud   bych   chtěl   hledat 

inspiraci   Ústavy   1920   v   ústavních   dokumentech   jiných   demokracií   a   posuzovat,   zda   jde 

o ústavu původní, tedy takovou, od níž se opisuje 122, nebo přenesenou, klonil bych se spíše k této 

klasifikaci,   jelikož   hlavním   inspirativním   zdrojem   jsou   dle   Františka   Weyra123 zejména 

francouzské ústavní dokumenty, byť důležitým pramenem byla i rakouská ústava z roku 1867.

Co   se   týče   procesu   přijímání   Ústavy   1920,   zastávalo   pozici   ústavodárce   270členné 

Národní shromáždění, mající oporu v Ústavě 1918 ve znění zákona č. 138/1919 Sb. z. a n., 

kterým se mění § 1 a zvyšuje se počet členů zákonodárného sboru z původních 256 na 270, jež 

bylo ustaveno na základě stejného klíče jako Národní výbor 124, jenž se výše uvedenými zákony 

z let 1918 a 1919 rozšiřuje a přejmenovává na Národní shromáždění. Tento sbor byl de facto, 

revolucí z 28. října 1918,  i  de iure,  Národním výborem přijatými konstitutivními  normami, 

zmocněn   suverénem,   respektive   národem   československým,   k přijetí   základního   stavebního 

kamene právního řádu nového demokratického právního státu, do nějž se promítnou všechny 

stěžejní mechanismy jeho budoucího uspořádání, zejména co do vztahu a vymezení jednotlivých 

složek státní moci, jejichž prostřednictvím suverén vykonává státní moc na straně jedné, dále pak 

stanoví  jejich  nepřekročitelné  limity  na  straně  druhé125,  tudíž  vstupuje  do  role  ústavodárce. 

Ústava 1920 se tak svým přijetím stává do jisté míry rousseauovskou společenskou smlouvou, 

jež se vyznačuje nebývalou stabilitou, navzdory faktu, že k jejímu přijetí nebyl ustaven ad hoc 

zastupitelský sbor volbou 126, ale „pouze“ na základě klíče odrážejícího společensko-politické 

poměry nikoli v době, kdy nastala  revoluce  nastolivší  nové  státní  těleso,  ale  daleko  předtím, 

při celkovém počtu 300 členů činí minimálně 180 členů komory a v případě Senátu se při celkovém počtu členů 150 
musí vyslovit pro alespoň 90. Minimální počet zákonodárců pro přijetí ústavního zákona z celkem 450 činí 270. 
Kýženého efektu se podařilo dosáhnout, jelikož Ústava 1920 byla za dobu své platnosti měněna minimálně. 
120  FILIP, Jan, Jan SVATOŇ a Josef ZIMEK.  Základy státovědy.  4. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 
s. 54-60. 
121 Snad jen s výjimkou Sněmu Podkarpatské Rusi, který byl krátce zřízen až koncem 30. let 20. století.
122  FILIP, Jan, Jan SVATOŇ a Josef ZIMEK.  Základy státovědy.  4. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 
s. 58. 
123 WEYR, František. Československé právo ústavní. Praha: Melantrich, 1937, s. 91.
124 Stalo se tak na základě výsledků voleb do Říšské rady v roce 1911.
125  §  1 odst. 1  a  2 Ústavy  1920  explicitně definují,  že:  „(1)  Lid  je  zdrojem  veškeré   státní moci  v Republice 
československé. (2) Ústavní listina určuje, kterými orgány svrchovaný lid si dává zákony, uvádí je ve skutek a nalézá 
právo. Ona také vytyčuje meze, jichž tyto orgány nesmějí překročit, aby se nedotkly ústavně zaručených svobod 
občanských.“
126 První parlamentní volby po 28. říjnu 1918 se uskutečnily až na základě Ústavy 1920 v dubnu roku 1920.  
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v roce   1911,   tedy   ještě   před   vypuknutím   1.   světové   války,   jakožto   významného   mezníku 

ovlivňujícího poměry v zemích Koruny české té doby, a nejen v nich, čemuž do značné míry 

odpovídalo i rozložení politických sil v daném sboru. Suverén byl tedy ochoten akceptovat výše 

uvedený způsob ustavení ústavodárného shromáždění a přijmout ústavodárcem v podobě Ústavy 

1920   projevenou   společenskou   smlouvu   za   vlastní.   Akceptibilita   zvoleného   legislativního 

procesu se pro jednotlivé subjekty suveréna bezesporu zvýšila i s ohledem na skutečnost, že 

„propagátory“  dané ústavy se staly osoby všeobecně  vnímané  jako vůdčí politické  persony 

revoluce v říjnu 1918 a nastolení nového státního zřízení, ať už se jednalo o jejího „politického 

inspirátora“127  -   tehdejšího   ministra   vnitra,   agrárníka   Antonína   Švehlu,   mimo   jiné   jednoho 

z tzv. mužů 28. října, nebo prvního prezidenta Tomáše Garriguea Masaryka.  

Z pohledu  současné  právní  vědy  je  přínos Ústavy  1920  spatřován  právě 

v precizním nastavení základních vztahů mezi jednotlivými složkami v systému organizace státní 

moci128, jenž se stal inspirací ústavním dokumentům i současné České republiky nebo Slovenské 

republiky,   coby   právních   nástupců   Československa.   Zmíněné   hledisko   předčí   i   nespornou 

pokrokovost   zakotvení   občanských   práv   a   svobod   v samotném   textu   ústavy.   Jejich   úlohu 

a   juristickou   hodnotu   již   v roce   1937   zhodnotil   svým   pohledem   František   Weyr,   když 

konstatoval,   že  „není   nám   možno   spatřovati   v obvyklém   výpočtu   (seznamu,   katalogu) 

„základních“,   „nezadatelných“   apod.   práv   občanských   v ústavních   listinách   nějaký   vrchol 

zákonodárné   techniky   a   nezměnitelný   moderní   princip,   nýbrž   spíše   historicky   a   politicky 

pochopitelný ústupek, který by měl zmizeti, jakmile zmizí příčiny, pro které byl učiněn“ 129, což 

podtrhuje již v této práci zmíněná myšlenka reflektující snahu ústavodárce touto formou zakotvit 

především ta práva a svobody, které byly v letech 1620 - 1918 často suspendovány, čímž je 

projevena   diskontinuita   se   státním   zřízením   reprezentujícím   potlačování   předmětných   práv 

československého národa.

3.3.1 K ochraně materiálního jádra ústavní listiny z roku 1920

Pokud bych chtěl v textu Ústavy 1920 hledat obdobné formulace čl. 9 odst. 2 Ústavy 

chránící podstatné náležitosti demokratického právního státu, lze do jisté míry spatřovat analogii 

v čl. 1 odst. 1 zákona č. 121/1920 Sb. z. a n., kterým se uvozuje ústavní listina Československé 

republiky, jenž hovoří o tom, že „zákony odporující ústavní listině, jejím součástkám a zákonům 

ji měnícím a doplňujícím jsou neplatné“. Předmětné ustanovení tak vymezuje jednu z primárních

127 WEYR, František. Československé právo ústavní. Praha: Melantrich a.s., 1937, s. 87.
128 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 2. vydání. Praha: Linde, 2008, s. 55.
129 WEYR, František. Československé právo ústavní. Praha: Melantrich, 1937, s. 249.
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podmínek   pro   to,   aby   mohla   být   přijatá   právní   norma,   bez   ohledu   na   formální   čistotu 

legislativního procesu, Ústavním soudem Československé republiky shledána za neplatnou 130 

s účinky  ex   nunc131,   pakliže   by   s ohledem   na   svůj   obsah   postrádala   konformitu   s ústavním 

pořádkem. Ačkoli lze spatřovat jistou nejasnost ve výkladu zmíněného ustanovení uvozovacího 

zákona, v tom, zda se vztahuje na všechny zákony obecně, tedy včetně těch ústavních, či jej lze 

aplikovat   výlučně   na   zákony   obyčejné   (viz   polemika   vedená   Františkem   Weyrem 132), 

z projednávání osnovy zákona č. 162/1920 Sb. z. a n., o ústavním soudě, v orgánech Národního 

shromáždění   je   patrný   jednoznačný   úmysl   zákonodárce,   aby   ústavní   zákony   zůstaly   touto 

kontrolou nedotčeny133.

V souvislosti   s posuzovanou   materií   nelze   opomenout   rovněž   limity   stanovené   nejen 

zákonodárci,   ale   i   ústavo-zákonodárci,   respektive   ústavodárci.   Smlouvou   mezi   čelnými 

mocnostmi spojenými i sdruženými a Československem, podepsanou dne 10. září 1919 v Saint- 

-Germain-en-Laye,   ukládající   ve   své   hlavě   I,   čl.   1   novému   státu   závazek,  „že   ustanovení 

obsažená v článcích 2 až 8 této hlavy budou uznána za základní zákony, že žádný zákon, žádné 

nařízení ani žádný úkon úřední nebude v odporu nebo nesouhlase s těmito ustanoveními a že 

žádný zákon, žádné nařízení ani žádný úkon úřední proti nim nebude míti moci“ 134. Mezinárodní 

smlouvou   uváděné   články   zakotvovaly   především   zásadu   rovnosti   v právech   občanských 

a politických bez ohledu na původ, státní občanství, jazyk, rasu a náboženství, dále svobodu 

vyznání   nebo   úpravu   otázky   státní   příslušnosti   a   opce   ve   vztahu   k příslušníkům   německé, 

rakouské a uherské národnosti, tedy do 28. října 1918 vládnoucím národům někdejší monarchie, 

žijícím na území Československa. Nemalé pozornosti se dostalo i garanci respektování práv 

menšin, které měly ve srovnání s československým národem významné procentuální zastoupení. 

Předmětné závazky se následně promítly do některých ustanovení hlavy páté a šesté Ústavy 

1920135. Záruku ochrany uvedených práv  vedle  Ústavního  soudu  Československé  republiky 136

130 Viz čl. II zákona č. 121/1920 Sb. z. a n., kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky. 
131 Soud tak činí formou nálezu, viz blíže § 18 zákona č. 162/1920 Sb. z. a n., o ústavním soudě. 
132 WEYR, František. Československé právo ústavní. Praha: Melantrich, 1937, s. 94.
133  Bez ohledu na vznesené úvahy, zda lze přezkoumávat ústavní konformitu i u zákonů výslovně označených za 
ústavní, konstatoval zákonodárce při projednávání osnovy zákona verbis expressis, že „svrchovanými, tj. ústavním 
soudem zásadně nedotknutelnými,  zůstávají tudíž veškeré  zákony, které  označují se výslovně  za ústavní (čl. I. 
zákona, jímž se uvozuje ústavní listina).“ (viz   tisk č. 2426, Zpráva ústavního výboru k     osnově zákona o ústavním   
soudě, usneseného ústavním výborem podle § 14. a 17. jednacího řádu   [online] 1920 [cit. 2017-12-29] Dostupné   
z:   http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/tisky/T2426_00.htm  ).  
134  Smlouva mezi čelnými mocnostmi spojenými i sdruženými a Československem, podepsaná v Saint-Germain-en- 
-Laye dne 10. 9. 1919 (vyhl. pod č. 508/1921 Sb. z. a n.). 
135  Případně se staly součástí ústavního pořádku ve formě samostatných zákonů, viz § 129 Ústavy 1920 a zákon 
č. 122/1920 Sb. z. a n.
136  Jednalo se ovšem pouze o ochranu nepřímou, jelikož Ústavní soud Československé republiky rozhodoval jen 
o ústavnosti zákonů, nikoli o ústavních stížnostech jednotlivců.
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s odkazem   na   zakotvení   v ústavě   pak   zabezpečovala dle   Saint-Germainské   mírové   smlouvy 

i Společnost národů. Tyto pak nesměly být měněny bez souhlasu většiny v Radě Společnosti 

národů. S ohledem na výše uvedené a jejich prakticky „vyjmutí“ z moci ústavodárce lze zahrnout 

tato práva do materiálního jádra ústavního řádu tvořícího nesporný základ dobré tradice státnosti 

československé. 

3.3.2 Parlamentní demokracie jako součást státní ideje

Na   instituty,   jež   lze   zahrnout   do   množiny   materiálního   jádra   ústavy,   by   bezesporu 

existoval jiný náhled v období platnosti Ústavy 1920 a odlišný v současné době, kdy se již 

preambule Ústavy odkazuje „jen“ na dobré tradice státnosti československé. Bez ohledu na tuto 

diferenciaci je důležité připomenout, nad rámec již výše prezentovaných atributů právního řádu 

Československé republiky, některé z oblastí, na něž kladla Ústava 1920 zásadní význam, ačkoli 

se postupem času staly do jisté míry obsoletními právními instituty. Jedněmi z takových jsou 

práva v oblasti samosprávy přiznané území Podkarpatské Rusi, jež vycházejí z versailleských 

mezinárodních smluv. Přiznání jisté míry autonomie dotčenému území považoval ústavodárce za 

natolik významné, že tuto materii upravující ustanovení vytknul na samý začátek ústavní listiny 

do hlavy prvé obsahující všeobecná ustanovení137. 

Významný   přínos   pro   současnou   ústavní   tradici   však   lze   spatřovat   především 

v konstituování systému dělby státní moci, který se v souladu s rousseauovskou tradicí, ostatně 

jako   Ústava,   hlásí   k tomu,   že   jejím   zdrojem   je   lid,   respektive   národ   československý,   jenž 

nevykonává státní moc, s ohledem na praktické důsledky, přímo, ale zprostředkovaně formou 

reprezentativního   orgánu,   respektive   orgánů.   V souladu   s   teorií Montesquieua   rozlišuje 

horizontální dělbu státní moci na moc zákonodárnou (legislativu), vládní a výkonnou (exekutivu) 

a soudní (judikativu), jejichž jednotlivé vztahy jsou postaveny na principu vzájemných brzd 

a rovnováh, aby nedošlo k hegemonii některé z těchto mocí na úkor celého systému a v důsledku 

toho narušení materiálního jádra ústavy. Nad rámec klasické triády pak Ústava 1920 moc vládní 

a výkonnou (exekutivu) diferencuje do dvou oddílů, a to vrcholné volené vládní složky v podobě 

prezidenta   a   vlády   (guvernativa)   a   výkonného   aparátu   ústředních   správních   orgánů 

(administrativy). Vzájemná koexistence jednotlivých mocí je do jisté míry zárukou zachování 

Československa   v rovnováze   demokratického   právního   státu   v podobě   republiky   nastolené 

v říjnu 1918. Za součást materiálního jádra je  tedy  vhodné  označit  nejen  prostou  dělbu  státní

137 § 3 odst. 2 a násl. Ústavy 1920.
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moci  na tři  základní  složky, ale  rovněž jejich  vzájemné  vztahové principy  sloužící k jejich 

korekci a kontrole umožňující vyvážený výkon moci v podmínkách právního státu. Z hlediska 

konstituování jednotlivých mocí jsou tyto odvozeny od primárního ustavení moci zákonodárné, 

reprezentované  Národním   shromážděním,  respektive  jeho   komorami  Senátem  a  Sněmovnou 

poslaneckou, jejichž členové jsou voleni  „podle rovného, přímého, tajného práva hlasovacího 

podle   zásady   poměrného   zastoupení“138.   Tento   způsob   výběru   reprezentativního   orgánu 

zastupitelské demokracie je primárním projevem vertikálního vztahu nadřízenosti a podřízenosti 

mezi suverénem a státní mocí. Nicméně je k úvaze, zda zvolená identická forma voleb pro obě 

parlamentní komory v podobě poměrného systému přispívala k dostatečné názorové autonomii 

jejich členů a nebyla více odrazem silného postavení politických stran v letech 1918–1938, které 

tyto v systému státní moci zastávaly, což mohlo způsobovat, že rozhodovací činnost komory 

jedné byla zrcadlem rozhodnutí té druhé139.  

V souvislosti s vymezováním vertikálního vztahu suverén – státní moc ve smyslu Ústavy 

1920   stojí   za   povšimnutí   zakotvení   institutu  celostátního   referenda,   jež   se   stalo   součástí 

i   Ústavy140.   Stejně   jako   v případě   Ústavy   i   §   46   odst.   3   Ústavy   1920   předpokládá   přijetí 

prováděcího zákona, byť nehovoří nezbytně o formě zákona ústavního, jako to činí Ústava, kde 

je   stanovena   forma   ústavního   zákona   pro   principiální   stanovení,   kdy   má   býti   užito   přímé 

demokracie a úpravu hlasovacího procesu jako takového, respektive praktickou podobu výkonu 

přímé demokracie již nevylučuje upravit obyčejným zákonem. Jde do jisté míry o vybočení 

z tradičního modelu triády dělby státní moci, kdy je do principů demokracie reprezentativní, za 

předpokladu naplnění předem stanovených podmínek, dána možnost uplatnění institutu vlastního 

demokracii   přímé.   Na   rozdíl   od   Ústavy   zde   nedochází   k prvotnímu   vymezení   obsahu 

předkládaného suverénu k vyjádření ústavním zákonem, ale tato pravomoc je svěřena vládě. 

Musí však jít výlučně o vládní návrh zákona, jenž byl v průběhu legislativního procesu zamítnut 

v Národním shromáždění (§ 46 odst. 1 Ústavy 1920), avšak zákony ústavní, byť by šlo o vládní 

předlohu zákona, jsou z tohoto procesu  a priori  vyloučeny (§ 46 odst. 4 Ústavy 1920). Bez 

ohledu na nespornou pozitivní úlohu takového institutu pro zkvalitnění toho demokratického 

právního  státu,  jenž  si  jej  osvojí,  nedošel  nikdy  praktického  naplnění   a   prováděcí   zákon

138 § 8 a § 13 Ústavy 1920.
139  Tato polemika probíhala již při samotném projednávání ústavní osnovy v Národním shromáždění, s ní se však 
zpravodaj ústavního výboru poslanec Václav Bouček vypořádal následujícím způsobem, kdy ve výborové zprávě 
určené plénu konstatoval, že  „myslím, že se nezklamu, předpokládám-li, že senátoři třeba téže politické strany 
nebudou se chtíti spokojovati úkolem sacího papíru pro koncepty poslaneckou sněmovnou jim předložené.“ (viz   tisk   
č. 2421, Zpráva ústavního výboru k     ústavní listině Československé republiky podle § 14. a 17. jednacího řádu   
[online] 1920 [cit. 2017-12-31] Dostupné z:   http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/tisky/T2421_01.htm  ).  
140 Čl. 2 odst. 2 Ústavy. 
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předpokládaný § 46 odst. 3 Ústavy 1920 nebyl přijat, což odůvodňoval František Weyr již v roce 

1937 slovy:  „Politické poměry, které se v Československu vyvinuly následkem tuhého režimu 

parlamentárního,   pokud   se   týče   fakticky   tuhé   organizace   politických   stran,   způsobily,   že 

prováděcí zákon § 46 úst. listiny dovolaný dosud nebyl vydán a že je též skutečně politickou 

praxí   velmi   málo   pohřešován.“141 Toto   konstatování   je   svým   způsobem   odrazem   reality 

nastavení někdejšího modelu vertikální dělby moci, jenž raději, než aby přistoupil k naplnění 

prvků přímé demokracie, byť předpokládaných ústavodárcem, hledal cestu k efektivnímu využití 

rozhodovacích procesů v rámci reprezentativní demokracie. Což mu do jisté míry umožňovalo 

i   postavení   politických   stran,   o   němž   bude   pojednáno   níže,   včetně   způsobu   výběru   členů 

zákonodárného sboru, ve snaze o zachování maximální stability celého systému řídícího nové 

státní těleso.

Pro podrobné seznání procesu konstituování zákonodárných sborů ve snaze komplexně 

zachytit princip fungování modelu parlamentní demokracie v pojetí Ústavy 1920 je nezbytné 

přiblížit institucionální  zakotvení politických  stran, které sehrávaly významnou roli, ať už 

formální, zejména v případě naplňování vertikálního vztahu suverén – orgány státní moci při 

jejich   ustavování   volbou   a   následném   zajištění   fungování   zákonodárného   sboru,   nebo 

neformální, v samotné praktické aplikaci horizontální dělby moci 142. Funkci politických stran 

právní teoretici označují jako projev postupného přechodu od staršího individualistického pojetí 

demokracie,  vyznačovaného  většinovým  volebním  systémem,  k principům  demokracie 

kolektivistické, stavící na poměrném systému voleb, kde tyto začínají tvořit klíčový mezičlánek 

mezi suverénem, konkrétně jeho subjekty, jimž svědčí aktivní volební právo, a obsazováním 

orgánů moci zákonodárné volbou, jelikož právě uvnitř těchto entit dochází nejen ke kumulaci 

názorových proudů společnosti143, ale co je významné pro konstituování Národního shromáždění, 

sestavování kandidátních listin pro volby 144. Silné postavení politických stran se projevovalo 

nikoli   jen   při   sestavování   kandidátních   listin,   ale   vůči   zvoleným   zákonodárcům   zastávaly 

vrchnostenské  postavení  i  poté,  co  nabyli  mandátu,  zejména  pak  prostřednictvím 

tzv. reversů145. Úzký vztah mezi zvoleným zákonodárcem a  volební  stranou  podtrhoval  i  další

141 WEYR, František. Československé právo ústavní. Praha: Melantrich, 1937, s. 118.
142 V meziválečném období sehrávala významnou úlohu v rozhodovacích procesech tzv. Pětka, což byla neformální 
skupina  lídrů  největších   politických  stran,   která   měla  především   sloužit  jako  uskupení   vzniklé   s cílem  klidnit 
rozjitřené vztahy na politické scéně, nicméně na tomto fóru bývaly diskutovány i státní záležitosti.
143 Což předpokládá existenci většího počtu politických stran než jen jedné, jelikož v takovém případě by se jednalo 
o státní těleso totalitní.
144 WEYR, František. Teorie práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 293-300.
145  Šlo o jistou formu čestného prohlášení zvoleného člena zastupitelského sboru, kterým se tento před získáním 
mandátu zavázal volební straně, na jejíž kandidátní listině se zúčastnil daného řádu voleb, že jej složí, ztratí-li její  
důvěru a bude-li vyzván ke vzdání se mandátu. Tento postup měl usnadnit  nelehké  rozhodování  volebnímu  soudu, 
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důvod ke ztrátě mandátu, ke kterému mohlo dojít u zákonodárců v případě rozpuštění politické 

strany, na jejíž kandidátní listině byli zvoleni 146. O to více překvapující je, že s výjimkou úpravy 

vztahu   politické   strany   k procesu   ustavování   zákonodárného   sboru,   případně   nakládání 

s mandáty   jejich   členů,   neexistovala   specifická   zákonná   úprava   činnosti   politických   stran, 

kterým byla v konceptu etablující se kolektivistické demokracie ponechána jistá volnost, byť 

význam úlohy, již v daném demokratickém právním státu zastávaly, byl značný. 

Po zevrubném  nastínění  procesu obsazování  zákonodárného  sboru je třeba  přistoupit 

i   k popisu   jeho   samotného,   jelikož   právě   systematičnost   jeho   členění   lze   označit   za   jeden 

z atributů  dobré   tradice   státnosti   československé.  Ústava   1920   zakotvuje   zákonodárný   sbor 

dvoukomorový,   kterým   je   Národní   shromáždění   sestávající   se   ze   Sněmovny   poslanecké 

(300 členů) a Senátu (150 členů), kdy právě tento  bikameralismus  byl již při projednávání 

osnovy   ústavní   listiny   předmětem   rozsáhlých   debat   a   polemik,   které   vůči   danému   modelu 

parlamentarismu přetrvaly až do současnosti. O to podstatnější je dostatečně vystihnout hodnotu 

bikameralismu pro zavedenou parlamentní demokracii, jejíž suspendování bez adekvátní náhrady 

by   mohlo   za   určitých   okolností   spočívajících   zejména   v absenci   úkolů   plněných   některou 

z komor vést až k narušení nastolené rovnováhy mezi jednotlivými složkami státní moci, a tím 

negativnímu   zásahu   do   podstatných   náležitostí   daného   demokratického   právního   státu.   Při 

projednávání   ústavní   osnovy   v Národním   shromáždění   zaznívaly   zejména   pochybnosti 

o potřebnosti druhé komory, Senátu, z hlediska její nepatrné názorové odlišnosti od Sněmovny 

poslanecké   při   vědomí   silného   postavení   politických   stran   a   zvolení   identického   volebního 

systému pro obě komory. Dále pak svou úlohu sehrála zkušenost s monarchistickou panskou 

sněmovnou obecně vnímanou jako konzervativní složka tvořená privilegovanými osobnostmi, 

což nelze slučovat se Senátem ve smyslu Ústavy 1920, bránící jakémukoli pokroku. Navzdory 

této   argumentaci,   po   připomenutí   historických   zkušeností   s bikameralismem   v případě 

„vzorových“ státních zřízení, z jejichž zkušeností čerpalo Československo, jako jsou Spojené 

státy americké nebo Anglie 147, převládla u ústavodárce koncepce dvoukomorového Národního 

shromáždění.  Jedním  z  hlavních  argumentů   hovořících   pro   tuto    koncepci    byla    záruka

jenž byl dle § 13 písm. b) zákona č. 125/1920 Sb. z. a n., o volebním soudě, příslušný rozhodovat,  „že člen 
Národního shromáždění  nebo župního zastupitelstva pozbývá  mandátu proto, že přestal býti z důvodů nízkých 
a nečestných příslušníkem strany, z jejíž kandidátní listiny byl zvolen“,  jenž měl  „za to, že v takovém případě 
(pozn.: je-li k dispozici zmíněný revers)  není zapotřebí, aby držitel mandátu přestal býti příslušníkem své strany 
z důvodů nízkých a nečestných“ a je tak dovozováno splnění podmínek pro vyslovení zániku mandátu (viz WEYR, 
František.   Československé právo ústavní.   Praha: Melantrich, 1937, s. 138).    
146 § 16 zákona č. 201/1933 Sb. z. a n., o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran.
147 Viz tisk č. 2421, Zpráva ústavního výboru k ústavní listině Československé republiky podle § 14. a 17. jednacího 
řádu [online] 1920 [cit. 2017-12-31] Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/tisky/T2421_01.htm.
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zachování plurality názorů vlastní parlamentní demokracii, kdy je minimalizováno riziko, že 

nastane-li hegemonie jednoho názorového proudu v jediné parlamentní komoře, nebude zde, 

s výjimkou ústavního soudnictví, již žádný korektiv přijímání takových norem, zejména pak 

zasahujících do prvotní společenské smlouvy, což by mohlo vést až k postupnému rozrušení 

podstaty demokratického právního státu, které by mohlo stát uvrhnout do jiné formy vlády, 

totality nevyjímaje. Existence bikameralismu je tedy do jisté míry zárukou proti zneužití státní 

moci a ochranou před neuváženými rozhodnutími, která by již nemohla být podrobena názorové 

pluralitě  členů   druhé  parlamentní  komory.   Samotný  zpravodaj  ústavního   výboru  Národního 

shromáždění při projednávání ústavní osnovy, poslanec Václav Bouček, připomněl tento přínos 

bikameralismu metaforou vyřčenou v 18. století Thomasem Painem vyjadřující jeho postoj k této 

formě vlády, kdy měl říct:  „Viděl jsem kdysi povozníky, kteří měli zapřaženy po dvou párech 

koní, když sjížděli z kopce, přepřáhli jeden pár dozadu a hnali jej do kopce, kdežto druhý pár, 

podporován vlastní vahou vozu, překonával jejich  odpor a táhl vůz pomalu dolů.“ 148  Právě 

v   tomto   přínosu   spočívajícím   ve   vzájemném   vyvažování   rozhodovacích   procesů   moci 

zákonodárné   lze   spatřovat   zásadní   přínos   koncepce   bikameralismu,   jenž   je   rozumným 

korektivem   legislativního   procesu   snažíc   se   vnést   do   rozhodovacího   procesu   co   nejširší 

rozličnost   názorů   reprezentovanou   jednotlivými   představiteli   politických   stran   zasedajících 

v parlamentních komorách, byť jistou nevýhodou se může pod určitým úhlem pohledu jevit 

negativní dopad na délku legislativního procesu. Nelze však upřít nesporný pozitivní přínos 

tohoto mechanismu na kvalitu zákonodárné činnosti, která je tak stavěna nad její kvantitu, jež 

nemusí   přispívat   ke   zkvalitnění   právního   řádu   jako   takového.   Právě   tato   argumentace 

v konečném důsledku vedla k tomu, že se zákonodárné shromáždění po etapě jednokomorové 149 

v letech 1918–1920 nakonec konstituovalo i ústavně zakotvilo v podobě dvou sněmoven, což 

přejala i současná Ústava.  Ostatně bikameralismus v letech 1920-1938 se vyznačoval i řadou 

dalších specifických institutů 150, nad rámec těch, o nichž bylo hovořeno výše, kdy řada z nich se 

však  již  nestala  součástí  dobré  tradice  státnosti  československé,   jako   tomu   je   v   případě 

148  Tisk č. 2421, Zpráva ústavního výboru k ústavní listině Československé republiky podle § 14. a 17. jednacího 
řádu [online] 1920 [cit. 2017-12-31] Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/tisky/T2421_01.htm.
149  Zákon č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu československého, hovoří o centrálním orgánu státní 
moci, jimž je nevolený kooptací vzniklý Národní výbor, ten je Ústavou 1918 rozšířen a přetaven do samostatné 
složky   státní   moci,   a   to   složky   zákonodárné,   nazývané   Národní   shromáždění,   nicméně   bikameralismus   je 
konstituován až Ústavou 1920.
150 Za zmínku stojí zejména tzv. výbor Národního shromáždění podle § 54 Ústavy 1920 tvořený zástupci Sněmovny 
poslanecké  (16)  a  Senátu  (8)  včetně   jejich  náhradníků,   jenž  s ohledem  na  tzv.  sesiový model  zasedání  (jarní 
a podzimní) a v případě naplnění dalších skutečností předpokládaných ústavní listinou plnil některé úlohy moci 
zákonodárné, jako je dozor nad mocí vládní a výkonnou nebo přijímání neodkladných opatření, pro které by bylo 
třeba zákona, kdy z této pravomoci byla vyňata rozhodnutí vymezená v § 54 odst. 8 Ústavy 1920. Tato pravomoc 
mimo jiné podléhala přezkumu ze strany ústavního soudnictví.  
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bikameralismu,  jenž  lze  označit  za  jeden  z klíčových  atributů  v rozhodném  období 

uplatňovaného modelu státního zřízení, k němuž se hlásí i současný ústavní pořádek.  

Z pohledu exekutivy je třeba rozlišovat na administrativu a guvernativu, kdy tato je dle 

hl. III Ústavy 1920 tvořena vládou odpovědnou Národnímu shromáždění, respektive Sněmovně 

poslanecké, a prezidentem, který má ve srovnání s Ústavou mírně odlišné postavení. V některých 

momentech   může   systém   státní   moci   budit   dojem,   že   se   nachází   na   pomezí   republiky 

parlamentní a prezidentské, kdy dle § 82 Ústavy 1920 patří k právům prezidenta republiky řídit 

schůzi vlády, jíž je přítomen, nebo § 83 výslovně zakotvuje právo prezidenta zvát si vládu jako 

celek nebo její jednotlivé členy k poradě. Co se týče odpovědnosti prezidenta jako představitele 

moci vládní a výkonné za úkony související s realizací výkonné moci, nese tuto příslušný člen 

vlády, nikoli prezident republiky151, konkrétně ten člen vlády, jenž kontrasignuje příslušný projev 

vůle, tudíž lze institut prezidenta republiky označit za reprezentativní. Jistou aberaci ústavní 

listina od běžného postavení institutu prezidenta zavádí v případě osobnosti Tomáše Garrigua 

Masaryka   coby   prvního   prezidenta   Československé   republiky,   kdy   se   na   něj   nevztahuje 

ustanovení jejího § 58 odst. 4, vymezujícího, že prezidentem může být osoba zvolena pouze ve 

dvou po sobě jdoucích funkčních obdobích a mezi případným dalším zvolením musí uplynout 

lhůta sedmi let, tj. jednoho celého funkčního období, na které je volen prezident republiky152. 

Z hlediska dopadu na státní ideu stojí za zmínku symbolika sídla prezidenta republiky, 

jež odkazuje k sídlu představitelů dávné státnosti zemí Koruny české, a to Pražskému hradu, kdy 

samotná ústavní listina stanoví v čl. 63 odst. 2 jako hlavní prezidentské sídlo Prahu, byť Hrad 

přímo nejmenuje. Kontinuitu státní ideje lze tudíž spatřovat i v tradici sídla jedné ze složek moci 

vládní a výkonné, kdy právě v období diskontinuity v letech 1620–1918 byla až na výjimky 153 

tato tradice zpřetrhána a sídlo hlavy státu přeneseno do Vídně. V obnovení dávného zvyku po 

28.   říjnu   1918   lze   tedy   spatřovat   i   projev   návratu   ke   kontinuitě   s předbělohorskou   tradicí 

státnosti zemí Koruny české.  

V souvislosti  s materiálním  jádrem  ústavního  pořádku  dobré  tradice  státnosti 

československé  sehrála klíčovou roli i  republikánská forma státu, jež byla v historii české 

státnosti   novinkou   zavedenou   až   revolucí   roku   1918,   čímž   byla   vyjádřena   diskontinuita 

se svrženým monarchistickým modelem vlády. Ustanovení § 2 Ústavy 1920 již  výslovně  hovoří

151 § 66 ústavní listiny z roku 1920 verbis expressis stanoví, že „prezident republiky není odpověden z výkonu svého 
úřadu. Z projevů jeho souvisejících s úřadem prezidentovým odpovídá vláda“. 
152  Tomáš Garrigue Masaryk byl prezidentem republiky zvolen celkem čtyřikrát, a to v letech 1918, 1920, 1927 
a 1934, tudíž výjimky ve smyslu ustanovení § 58 odst. 4 Ústavy 1920 bylo užito při volbě roku 1934.
153  Například v 16. století za vlády Rudolfa II., kdy Vídeň ohrožovalo turecké nebezpečí a sídlo císařského dvora 
bylo přeneseno do Prahy.
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o tom, že  „stát československý jest demokratická republika, jejíž hlavou je volený prezident“, 

kdy pojem  demokratický právní stát  jest v teoretické rovině zevrubně rozebrán v kapitole č. 1 

této práce, zatímco  republika, coby „lidovláda“, je formou správy věcí veřejných, která snad 

nejlépe ze všech možných modelů umožňuje přímou participaci jednotlivých subjektů suveréna 

na chodu státu, ačkoli dle Montesquieua klade na ta individua, která se na takové správě podílejí, 

vysoké morální záruky, zejména co do občanské ctnosti 154. Neopomíná také zdůraznit křehkost 

republikánského zřízení, jelikož má za to, že „republika je kořistí; a její moc se omezuje na moc 

několika občanů a na zvůli všech“ 155, tudíž připomíná jak málo, především v případě absence 

občanské ctnosti u řídících subjektů, postačí k tomu, aby se tato forma státu zvrátila například 

v diktaturu.   Při   vědomí   těchto   rizik   byl   přesto   zvolen   daný   model,   ačkoli   nebyl   jediný   ze 

zvažovaných.  V období  obnovy  samostatného  státu,  kolem  října  1918,  byla jednou 

z diskutovaných forem vlády i monarchie, kdy například Karel Kramář představoval ještě pod 

dojmem   panslavismu   19.   století   úvahy   prezentující   možnost   monarchie   v čele   s některým 

z ruských Romanovců, později však sám tento model opustil. Zákon č. 11/1918 Sb. z. a n., 

o zřízení samostatného státu československého, hovořil o tom, že státní forma bude určena až 

následně   Národním   shromážděním   v souladu   s exilovými   orgány,   Ústava   1918   se   zmiňuje 

o republice a Ústava 1920 tuto státní formu určuje explicitně. Důvody takového vývoje mohou 

být různé, zejména pak negativní zkušenost s monarchistickým zřízením v letech 1620–1918 ve 

snaze zavedením jiného státního zřízení petrifikovat nastolení diskontinuity s tímto obdobím, 

dále pak obtížnost všeobecné shody vůdčích osobností na osobě konkrétního monarchy. Rovněž 

nelze   opomíjet   silný   vliv   inspirativních   demokracií   Francie   a   Spojených   států   amerických, 

jejichž ústavní dokumenty byly v mnohém za vzor těm československým. V neposlední řadě šlo 

o trend, který zvolila řada nástupnických států po poraženém Německém císařství a Rakousku- 

-Uhersku,  ať  už  šlo  o  Německo,  Rakousko,  nebo  právě  Československo,  byť 

v konzervativnějších   zemích   někdejšího   soustátí   se   monarchie   zachovaly,   Království   Srbů, 

Chorvatů a Slovinců na Balkáně nebo Maďarské království vyhlášené v roce 1920, jež však 

spravoval   regent   bez   krále.   Republikánská   forma   státu   jako   taková   bezesporu   je   jedním 

z atributů  dobré tradice  státnosti československé, která po svém zavedení roku 1918 již byla 

vždy s výjimkou Protektorátu Čechy a Morava respektována, tudíž ji lze vnímat jako jeden 

z klíčových   elementů   podstatných   náležitostí   demokratického   právního   státu   československé 

ústavní tradice.

154 MONTESQUIEU, Charles Louis de Secondat. O duchu zákonů. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2003, s. 56.
155 Tamtéž, s. 54.
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3.3.3 Ústavní ochrana materiálního jádra v praxi

K pravomoci Ústavního soudu Československé republiky blíže viz kapitola 3.3.1 této 

práce. Faktické naplňování tohoto ústavního mechanismu sloužícího k potlačení takových kroků, 

které   by   mohly   suspendovat   základní   atributy   státního   zřízení   vytvořeného   Ústavou   1920, 

dokladuje její stabilitu a do jisté míry i respekt k ní ze strany zákonodárné moci, která jako 

jediná   je   povolána   k jakýmkoli   zásahům   –   za   splnění   podmínky   ústavních   většin   v obou 

komorách  – do této materie.  Ačkoli se v období svého prvního funkčního období v letech 

1921 - 1931 omezoval  soud primárně  na obligatorní  přezkum  opatření vydávaných  Stálým 

výborem Národního shromáždění dle § 54 odst. 13 Ústavy 1920 156 a posuzování, zda nezasahují 

do materie vyhrazené ústavním zákonům, a nesetkáváme se s tak zásadním vstupováním této 

instituce do rozhodovací činnosti zákonodárné moci, jako je tomu dnes, přesto si coby ultima 

ratio  pro   případ   neoprávněného   zásahu   do   ústavní   materie   vydobyl   nezastupitelnou   úlohu 

v demokratickém právním státu 20. století. O tom svědčí i skutečnost, že ústava z roku 1948 již 

s touto institucí nepočítala a do základního dokumentu státu se vrací až později 157  a nakonec 

s Ústavou, tedy normou petrifikující nastolení kontinuity s obdobím  „tradice dávné státnosti 

zemí Koruny české a státnosti československé“ 158. Zakotvení institutu ústavního soudnictví se tak 

po roce 1920 stává již standardem a jeho role při naplňování principu brzd a rovnováh mezi 

jednotlivými složkami státní moci při její dělbě je důležitým momentem pro zachování této 

křehké   rovnováhy   s cílem   zabránit   jejímu   nevratnému   narušení,   které   by   se   zpronevěřilo 

uzavřené společenské smlouvě. Jde tedy o jednu z těch dobrých tradic státnosti československé, 

již si osvojila i Česká republika coby moderní demokratický právní stát.  

156  LANGÁŠEK,   Tomáš.  Ústavní   soud   Československé   republiky   a   jeho   osudy   v letech   1920-1948. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011.
157 Viz ústavní zákon o č. 143/1968 Sb., o československé federaci, nebo ústavní zákon č. 91/1991 Sb., o Ústavním 
soudu České a Slovenské Federativní Republiky.
158 Viz preambule Ústavy.
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4 Nezměnitelné součásti Ústavy České republiky

Při nalézání nezměnitelných součástí tvořících materiální jádro ústavy 159  je třeba vnímat 

základní znaky institutu demokratického právního státu 160  v obecné právně teoretické rovině, 

které   však   až   v jednotlivých   společenských   smlouvách   (ústavách)   získávají   dostatečně 

individualizovaný   charakter,   jenž   následně   umožňuje   rozlišovat   mezi   materiálním   jádrem 

ústavního pořádku toho kterého demokratického právního státu. V případě České republiky je 

nejviditelnějším projevem a současně ohniskem této širší společenské smlouvy Ústava a ostatní 

ústavní zákony spolu s ní tvořící ústavní pořádek 161, v němž lze nalézat jednotlivé segmenty 

podstatných   náležitostí   demokratického   právního   státu.   Pro   připomenutí   uvádím,   že   pojem 

náležitosti   demokratického   právního   státu je   zastřešující   množina   pro   veškeré   náležitosti 

utvářející hodnotově orientované státní těleso, jež lze diferencovat na prvky  obecné, jež jsou 

vlastní každému demokratickému právnímu státu, kdy v případě jejich absence by nebylo ani 

možné danému státnímu tělesu přisuzovat předmětnou charakteristiku materiálního právního 

státu, zatímco  individualizované  náležitosti jsou již jistou jejich nadstavbou, jelikož jsou tyto 

obecné   instituty   obohaceny   o   individualizační   prvky   utvářející   demokratický   právní   stát 

v určitém konkrétním místě a čase, kdy tento specifický prvek, jenž se do něj promítá, lze 

označovat za státní ideu 162. Úlohu státní ideje tedy nelze nikterak podceňovat, jelikož její role na 

formování a následné seznání atributů, respektive náležitostí, demokratického právního státu je 

nezastupitelná. Náležitosti demokratického právního státu jako takové, jsou-li vtěleny v ústavní 

zákony,  nalézají  se  v moci  ústavo-zákonodárce,  respektive  ústavodárce163.  V případě 

demokratického právního státu lze jeho náležitosti členit do dvou základních kategorií, a to na 

takové,   které   jsou   v moci   ústavo-zákonodárce,   tudíž   jejich   změna   nemá   vliv   na   samotnou 

podstatu   daného   demokratického   právního   státu   a   lze   s nimi   tedy   za   předpokladu   naplnění 

určitých Ústavou striktně stanovených podmínek rigidity164 disponovat, a na ty, do nichž, bude-li

159  Pro přehlednost je pojmu ve tvaru  Ústava  užíváno v případě, je-li míněn ústavní zákon České národní rady 
č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, zatímco tvaru ústava je užito v souvislosti s označením ústavního pořádku 
jako celku při vědomí polylegálnosti ústavy České republiky.
160 Viz kapitola č. 1.
161  Viz čl. 3 a 112 odst. 1 Ústavy, jenž stanoví, že  „ústavní pořádek České republiky tvoří tato Ústava, Listina 
základních práv a svobod, ústavní zákony přijaté podle této Ústavy a ústavní zákony Národního shromáždění 
Československé republiky, Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a České národní rady 
upravující státní hranice České republiky a ústavní zákony České národní rady přijaté po 6. červnu 1992“. 
162 Viz blíže podkapitola č. 2.3.
163 Ústavo-zákonodárcem se rozumí příslušná kvalifikovaná množina v rámci zákonodárného sboru, která je ústavou 
povolána k přijímání změn ústavních zákonů. Svou kvalifikovaností jej právní teorie odlišuje od zákonodárce, což 
definuje kvorem zákonodárců potřebných k přijetí běžného zákona, nikoli se silou zákona ústavního. Viz blíže 
podkapitola č. 1.3.
164  Obecně lze tyto podmínky definovat jako určité formální i materiální požadavky na daný druh právní normy. 
Z pohledu formálního hlediska se jedná o nutnost absolvování specifického (kvalifikovaného) legislativního procesu

59



zasahováno, může toto vést k narušení samotné podstaty demokratického právního státu. Tyto 

jsou označovány jako  podstatné náležitosti, respektive  nezměnitelné součásti  demokratického 

právního   státu.  Oproti   běžným   náležitostem   jsou   vyňaty   z pravomoci   ústavo-zákonodárce 

a svěřeny výlučně do dispozice originárního  ústavodárce 165. A právě tyto podstatné náležitosti 

jsou   nadány   zvláštní   mírou   ochrany,   do   jisté   míry   „nedotknutelností“,   a   to   dokonce   před 

samotnou mocí zákonodárnou, což má být zárukou zachování takto založeného státního tělesa do 

budoucna. Z pohledu teoretického lze tedy konstatovat, že předestřené systémové nastavení zdá 

se být, za předpokladu jeho důsledného respektování i při procesu samotné aplikace, funkčním 

a plně vystihujícím prvotní principiálně založený vertikální vztah mezi suverénem a jednotlivými 

orgány výkonu státní moci, jejichž prostřednictvím ji suverén vykonává. 

4.1 Ústava jako základ nového demokratického právního státu

4.1.1 Otázka kontinuity a diskontinuity státního tělesa

Tak jako byla Ústava 1920 vyvrcholením snahy započaté zákonem č. 11/1918 Sb. z. a n., 

o zřízení samostatného státu československého, de iure docílit důsledné formální diskontinuity 

nastolené  de facto  revolucí z 28. 10. 1918 mezi monarchistickým státním zřízením a novou 

republikánskou   formou   vlády   a   tím   kontinuálně   navázat   na   předbělohorské   období  dávné 

státnosti   zemí   Koruny   české,   byl   i   ústavodárce   uzavírající   na   základě   faktického   zmocnění 

suverénem prvotní kontrakt v podobě společenské smlouvy, jímž byla Ústava, veden snahou 

vymezit   se   vůči   období,   kdy   došlo   svým   způsobem   k   narušení   kontinuity   se  státností 

československou  z let 1918 až 1938, respektive 1945 až 1948, jež měla navazovat na období 

státní suverenity před listopadem roku 1620. Snahu o nastolení kontinuity mezi státními útvary: 

země   Koruny   české   –   Československá   republika   –   Česká   republika   a   jejich   státoprávním 

uspořádáním lze pozorovat již v samotné preambuli Ústavy užívající ve vztahu k státnímu tělesu 

termín obnova. Tudíž lze bez větších pochyb usuzovat, že období, v němž byla přijímána Ústava,

oproti   běžným   zákonům,   jenž   spočívá   primárně   v podmínce   přijetí   kvalifikovanou   většinou   zákonodárce 
a striktnímu požadavku na přijetí takového návrhu v obou parlamentních komorách. Vzhledem k hodnotovému 
zaměření ústavy není podmínka náležitého procesu jediným předpokladem k úspěšnému přijetí ústavního zákona, 
kdy je nutno ohlížet se rovněž na materiální stránku takové normy, spočívající zejména v konformitě s ústavním 
pořádkem, respektive jím reprezentovanými hodnotami chápanými jako jeho podstatné náležitosti.  
165  Jedná se o orgán, jenž například v podmínkách České republiky uzavírá jménem suveréna na základě jeho 
zmocnění a v jeho zastoupení společenskou smlouvu (ústavu), tedy kontrakt, jenž je ohniskem celého právního řádu, 
včetně ústavního pořádku, konstituovaného státního tělesa. Zejména se pak jedná o ústavy přijímané jako reakce na 
určité společenské změny, jež nastolují nový „pořádek“. Kolektivní orgány, které na základě zmocnění suveréna 
uzavírají takovou společenskou smlouvu, jsou mnohdy ustavovány ad hoc právě za tímto účelem (tzv. ústavodárná 
shromáždění). 
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bylo   charakterizováno   nejen   vůlí   k   nastolení   kontinuity,   a   to   zejména   s obdobím   státnosti 

Československé republiky, ale na druhé straně i motivem se jasně vymezit vůči politickému 

režimu z let 1948-1989, jenž se vyznačoval potlačováním některých občanských práv a svobod, 

na něž je následně v ústavním pořádku kladen nemalý důraz, v čemž lze vysledovat analogii 

ke   koncepci   Ústavy   1920   ve  vztahu   k  negativní   zkušenosti   z období   diskontinuity   v letech 

1620-1918. Tak jako revoluce z října 1918 byla projevem formální diskontinuity de facto, byla 

jím i tzv. sametová revoluce z listopadu 1989, respektive události na ni navazující, byť nenastala 

diskontinuita státu ani práva v pravém slova smyslu. Byl-li zákon č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení 

samostatného státu československého, ohniskem nově nastoleného právního řádu a Ústava 1920, 

navazující na Ústavu 1918, primárním zdrojem nastavení stěžejních institucionálních právních 

vztahů v novém státním tělese, čímž došlo k dovršení formální diskontinuity s monarchií de iure, 

lze jako takový projev diskontinuity ve vztahu k předchozímu režimu ve vazbě na faktické 

události   z roku 1989  vnímat   i Ústavu,  respektive  ústavní  pořádek  jako   celek,  zejména  pak 

v kontextu   §  6   odst.   1   ústavního   zákona   č.   23/1991   Sb.,   jímž   se  uvozuje   Listina.   Rovněž 

v souvislosti s Listinou166 a Ústavou dochází do značné míry i k materiální kontinuitě, z níž jsou 

však vyloučeny ty právní normy, zejména pak ústavního charakteru 167, které by byly v rozporu 

s nově   nastoleným   státním   zřízením   a   nebyly   konformní   s nově   prosazovaným   pojetím 

demokratického právního státu. 

Ačkoli   již   samotná   Ústava   v preambuli   hovoří   o   obnově   státního   tělesa   mimo   jiné 

s odkazem na tradice státnosti československé, respektive ty její tradice, jež lze považovat za 

dobré168, dochází 1. 1. 1993 k jisté aberaci od kontinuity se státním tělesem existujícím na našem 

území   v letech   1918-1938,   respektive   1945-1948,   jehož   jedním   z imanentních   znaků   byla 

koncepce společného národního státu Čechů a Slováků, kdy v pozici suveréna vystupoval  národ 

československý169,  tedy byl postaven na myšlence jednoho státního národa Čechoslováku170. To, 

166 § 6 odst. 1 úst. zákona č. 23/1991 Sb., jímž se uvozuje Listina, stanoví, že: „Zákony a jiné právní předpisy musí 
být uvedeny do souladu s Listinou základních práv a svobod nejpozději do 31. prosince 1991. Tímto dnem pozbývají 
účinnosti ustanovení, která s Listinou základních práv a svobod nejsou v souladu“.
167 Čl. 112 odst. 3 Ústavy: „Zrušují se dosavadní Ústava, ústavní zákon o československé federaci, ústavní zákony, 
které je měnily a doplňovaly, a ústavní zákon České národní rady č. 67/1990 Sb., o státních symbolech České 
republiky.“ 
168 K významu tradice státnosti československé viz kapitola č. 3. 
169 Již zákon č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu československého, ve svém úvodním ustanovení 
stanoví, že Národní výbor vykonává státní moc na základě zmocnění suveréna, kterým je československý národ. 
Ústava 1920 pak ve své preambuli výslovně uvádí konstrukci, kde tuto společenskou smlouvu přijímá suverén coby 
národ československý prostřednictvím ústavodárce, do jehož pozice vstupuje Národní shromáždění, a to slovy: „My, 
národ   československý,   ...přijali   jsme   ve   svém   Národním   shromáždění   dne   29.   února   1920   ústavu   pro 
Československou republiku, jejíž znění následuje“. 
170  Důraz na aspekt národního státu Čechů a Slováků byl natolik významný, že tomu odpovídalo i načasování 
ustavení   ústavodárce,   respektive   ústavo-zákonodárce,   který   nevzešel   z voleb   (ty   se   uskutečnily   do   obou 
parlamentních komor až po přijetí Ústavy 1920), ale „vytvoření ústavy a některých jiných zákonů bylo pokládáno za
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že šlo do jisté míry o útvar uměle 171 vytvořený, nicméně relativně funkční, tedy národní stát jako 

výsledek mimo jiné tzv. versailleského mírového systému v reakci na události a především 

dopady 1. světové války, dále pak snahy československého zahraničního odboje z let 1914-1918, 

je   realitou.   Tato   skutečnost   se   projevovala   snahou   Slováků   o   secesi   svého   území   již   ve 

30. letech, jež vyvrcholila vyhlášením autonomie Slovenska roku 1938 v reakci na oslabení 

Československa po přijetí tzv. Mnichovské dohody 172, nicméně již v době nesvobody. Preambule 

ústavního zákona č. 299/1938 Sb. z. a n., o autonomii Slovenska, přijatého dne 22. 11. 1938, již 

neužívá   pojmu  československý   národ,   ale   přichází   s koncepcí   nikoli   jednoho,   ale   dvou 

rovnocenných národů 173. Zde se ještě hovoří „pouze“ o samostatné zemi nadané větší mírou 

autonomie v rámci jednoho státu, což ale následně popřel zákon Slovenského sněmu č. 1/1939 

Sb. z. a n., o samostatnosti slovenského státu, přijatý dne 14. 3. 1939, jehož § 1 již konstatuje 

vytvoření samostatného suverénního Slovenského státu, tudíž naplňuje snahy některých Slováků 

o   úplnou   secesi   od   společného   státního   útvaru   a   vytvoření   autonomního   národního   tělesa. 

Navzdory potlačení těchto snah v období po 2. světové válce a obnovení Československa se tyto 

opět probouzejí v roce 1968, kdy je v reakci na ně konstituováno federativní uspořádání státu 174 

přetrvávající až do osamostatnění České republiky a Slovenské republiky dnem 1. 1. 1993, kdy 

je   vzájemná   odluka   obou   států,   respektive   národů,   naplněna   zcela.   Uvedená   kasuistika   je 

dokladem toho, že ne všechny atributy, ač mohly být v době platnosti Ústavy 1920 dokonce 

stěžejní   nezměnitelnou   součástí   ústavy,   musejí   ještě   dnes   s ohledem   na   dějinný   vývoj   být 

prvkem dobré tradice státnosti československé, což podtrhuje myšlenku, že ne všechny tradice 

jsou   součástí   „ducha“   Ústavy   vytyčeného   v její   preambuli   a   dnes   již   mohou   dokonce   být 

institutem obsoletním, jelikož národ československý coby suverén je již minulostí. Toto  poznání

úkol,   který   musí   vykonat   ještě   revoluční   sbor,   poněvadž   se   nevěřilo   v možnost   dohody   s rozkacenými   Němci; 
československý národ vytvořil stát proti vůli Němců, musí tedy sám také položit jeho základy“ (viz PEROUTKA, 
Ferdinand.   Budování státu III.   Praha: Lidové noviny, 1991, s. 1076)  , kdy participace zástupců jiných národností než 
„státního národa“ by byla v rozporu s touto filozofií. 
171  Ačkoli měli obyvatelé někdejších zemí Koruny české se Slováky řadu společného (jazyk, kultura), z pohledu 
státoprávního bylo Slovensko historicky spjato po zániku Velkomoravské říše s Uherským královstvím, a to až  do 
revolučního roku 1918, kdy vzniká Československo. Do tohoto roku jsou z pohledu administrativního členění 
někdejšího   Rakouska-Uherska   země   Koruny   české   součástí   Předlitavska   a   Slovensko   společně   s dnešním 
Maďarskem naopak spadá do Zalitavska. Podobný osud mělo i připojení Zakarpatské Ukrajiny (Podkarpatské Rusi), 
jež mělo příčiny v dohodě exilových představitelů Rusínů s Tomášem Garriguem Masarykem, petrifikované státy 
Dohody.
172 K aspektům tzv. Mnichovské dohody viz podkapitola č. 2.4.2.
173  V preambuli ústavního zákona č. 299/1938 Sb. z. a n., o autonomii Slovenska, stojí:  „Národní shromáždění 
vycházejíc z toho, že Česko-Slovenská republika vznikla shodou suverénních vůlí dvou rovnoprávných národů, že 
slovenskému národu v Pittsburské dohodě, jako i v jiných smlouvách a dokumentech, domácích i zahraničních, 
zabezpečena byla úplná autonomie, vedená snahou usmíření slovenského a českého národa v duchu žilinské dohody 
etc.“. 
174  Ústavní   zákon   č.   77/1968   Sb.,   ze   dne   24.   6.   1968,   o   přípravě   federativního   uspořádání   Československé 
socialistické republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., ze dne 27. 10. 1968, o československé federaci. 

62



je tak důkazem platnosti jedné z vlastností ústav, o nichž hovořil i současný předseda Ústavního 

soudu Pavel Rychetský, který připomíná, že  „motivem tvorby ústav tak často bývá strach – 

z návratu války, z návratu totality, z návratu sociální krize nebo z návratu parlamentní paralýzy. 

Po několika desítkách let, často i po několika stovkách let, se však kdysi palčivé problémy stávají 

historií a v ústavách se hledají indicie pro řešení takových problémů.“ 175. Danému pojetí svědčí 

i   základní   diference   institutů   zakotvených   v   ústavě   na   takové,   s nimiž   lze   nakládat   a   jsou 

v pravomoci ústavo-zákonodárce, a ty, jejichž změna je, aniž by byly napáchány nevratné škody, 

vyloučena   a   jež   jsou   ve   výlučné   pravomoci   ústavodárce.   Lze   tedy   tento   krok   z pohledu 

kontinuity státní ideje označit za přípustný, ačkoli jde proti jednomu ze stěžejních principů 

uplatňovaných   státním   tělesem   po   roce   1918.   Nicméně   není   nezbytné,   aby   tato   skutečnost 

zakládala   dojem,   že   mezi   současným   a   někdejším   státním   tělesem   se   vytratila   kontinuita. 

Z posuzovaného hlediska můžeme vnímat Českou republiku jako pokračovatele státnosti nejen 

Československé republiky, ale i jejího předchůdce z pohledu kontinuity, kterým je státnost zemí 

Koruny   české   před   rokem   1620.   Předmětné   pojetí   reflektují   i   projevy   moci   zákonodárné 

v podobě   přijímaných   právních   norem,   kdy   nejen   samotná   Ústava,   ale   například   i   zákon 

č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních  svátcích, o významných dnech a o dnech 

pracovního   klidu,   nehovoří   o  vzniku,   ale   o  obnově samostatného   českého   státu.   Zahrnutí 

připomínky rozpadu Československa ve formě odkazu na vznik samostatnosti České republiky 

v podobě  Dne obnovy samostatného českého státu  do množiny státních svátků se ve světle 

popsaných   skutečností   může   jevit   jako   snaha   o   diskontinuitu,   avšak   i   v   projevení   úmyslu 

zákonodárce se dostalo jasné deklarace, že tomu tak není176.  

Při   vědomí   výše   zmíněných   náznaků,   jež   mohou   navozovat   dojem   diskontinuity,   se 

Ústava a tím i celý ústavní pořádek, jemuž je ohniskem, hlásí ke kontinuitě české státnosti, což 

adresátům těchto norem, subjektům, které je aplikují, rovněž však moci zákonodárné nadané 

pravomocí do těchto normativních právních aktů konstitutivně zasahovat dává jasné vodítko 

k tomu,   kde   a   v jakých   konstitučních   dokumentech   hledat   ideové   zdroje   Ústavy177.   Tímto 

konstatováním je definován okruh materie, jejíž seznání a projevení daných institutů v právních 

normách   lze   zodpovědně   subsumovat   pod   pojem  dobré   tradice.   Záleží   již   na   subjektech 

aplikujících právo, zejména pak je hodnotově významná jeho  aplikace  prostřednictvím  činnosti 

175 RYCHETSKÝ, Pavel. Esej o původu a smyslu ústavního soudnictví. [přednáška]. Olomouc, Univerzita Palackého 
v Olomouci, 8. 6. 2016.
176 Viz blíže podkapitola č. 3.2.
177  Petr Mlsna rozlišuje čtyři ideové zdroje Ústavy, a to: a) ideové zdroje historické povahy, b) ideové zdroje 
filozofické povahy, c) ideové zdroje vyplývající ze zahraničních ústav, d) svébytné ideové zdroje, které jsou českým 
specifikem (viz MLSNA, Petr. Filozofické a ideové zdroje Ústavy ČR. In:   Ústava ČR – vznik, vývoj a perspektivy  .   
Praha: Leges, 2010, s. 17-44).
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ústavního soudnictví, jakou formou své rozhodovací činnosti bude vytvářet předpoklady pro 

„vyplnění“ určitých „mezer v právu“, jež ústavodárce při schvalování Ústavy zanechal, když 

verbis expressis neprojevil, co je podstatnou náležitostí demokratického právního státu178. 

4.1.2 Teoretická klasifikace ústavy a ústavodárce

Nahlížím-li na Ústavu optikou teorie práva, její klasifikace se ve všech posuzovaných 

bodech shoduje s ústavním řádem založeným Ústavou 1920 a nadto ji lze označit jako jeden 

z jejich   velkých   vzorů,   tudíž   můžeme   hned   v úvodu   konstatovat,   že   svým   charakterem   lze 

hovořit o ústavě stojící na pomezí mezi přenesenou 179 a původní. Jednoznačně se jedná o ústavu 

právní a psanou, jež se vyznačuje poměrně značnou mírou rigidity, což z ní činí relativně stabilní 

ústavní dokument. Pro jeho změnu musí být kumulativně naplněna nejen stránka formálních 

požadavků na daný ústavodárný proces, ale i materiální, s ohledem na hodnotovou orientaci 

ústavy, jelikož lpění na ústavní konformitě a přípustnosti případných změn je nedílnou součástí 

zachování integrity státního tělesa. Jedním z imperativů jakýchkoli zásahů do této materie je 

jejich   poměřování   právě   hlediskem   nenarušování   podstatných   náležitostí   demokratického 

právního státu tvořících materiální jádro ústavního pořádku.  Z hlediska formálního je k přijetí 

ústavního zákona  zapotřebí  kvalifikované  většiny utvářené uvnitř  moci zákonodárné,  jež se 

nazývá  ústavo-zákonodárcem,  respektive druhotným ústavodárcem.  Ve smyslu čl. 9 odst. 1 

Ústavy může být zákonodárnou mocí do ústavní materie zasahováno výlučně ústavními zákony 

a pro přijetí takového zákona je dle čl. 39 odst. 4 Ústavy zapotřebí, aby byl přijat oběma 

komorami,   a   to   třípětinovou   většinou   všech   členů   Poslanecké   sněmovny,   což   činí   alespoň 

120 poslanců, dále pak třípětinovou většinou přítomných členů Senátu v momentě hlasování, 

kdy tato činí s odkazem na nezbytné kvorum dle čl. 39 odst. 2 Ústavy minimálně 17 senátorů. 

Uvedené stanovil ústavodárce  jako jednu z klíčových  záruk rigidity  ústavy při respektování 

jedné z premis demokratického právního státu spočívající v zásadě, že by moc zákonodárná, ať 

už bude vystupovat v pozici zákonodárce, nebo ústavo-zákonodárce, měla respektovat nastavení 

primárních právních vztahů daných prvotní společenskou smlouvou, kterou je  v  daném  případě

__________________________________________________________________________
178 Platí premisa (viz kapitola č. 1), že tímto procesem není materiální jádro ústavy utvářeno, ale pouze projevováno 
navenek. Toto existuje samo o sobě a je součástí přijaté společenské smlouvy subjekty suveréna, jenž by si měl být 
vědom natolik zásadních atributů tohoto prvotního kontraktu, jako jsou jeho podstatné náležitosti, bez ohledu na 
skutečnost, zda jsou někde výslovně uvedeny, či nikoli, protože právě ony jsou pomyslnými základními kameny, na 
nichž každé takové společenskou smlouvou založené státní těleso stojí a při jejichž nevratném narušení také padá. 
To však ve světle reality do jisté míry může být jen fikcí.
179 Úzkou vazbou Ústavy na konstrukci Ústavy 1920 a zde obsažené právní instituty je zaručena zprostředkovaná 
inspirace ústavou Spojených států amerických nebo francouzskými ústavními dokumenty. S odkazem na ustanovení 
čl. 9 odst. 2 Ústavy je patrná rovněž inspirace ústavou Spolkové republiky Německo, která ve svém poválečném 
odklonu od hodnotové neutrality přichází s tzv. klauzulí věčnosti.
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právě Ústava, a nikoli tyto měnit a přizpůsobovat si je dle potřeby aktuální politické situace. 

Reálná politika se musí uplatňovat ve stanovených ústavních mezích. Instituty nespadající do 

kategorie   nezměnitelných   součástí   demokratického   právního   státu   tedy   mohou   být   měněny, 

avšak   pouze   výjimečně,   což   má   zabezpečit   požadavek   na   kvalifikovanou   většinu,   někdy 

nazývanou tzv. supermajoritou 180. Rigidita Ústavy, respektive celého ústavního pořádku, jako 

taková je nejen jedním z jejích charakteristických znaků sloužících při její klasifikaci a případné 

komparaci s jinými ústavami, ale v ústavním systému České republiky plní i další nezastupitelné 

úlohy. Právě tento koncept brání tomu, aby momentální prostá většina vzešlá z voleb mohla 

přijmout takové změny, které by sice neodporovaly čl. 9 odst. 2 Ústavy 181, ale svým rozsahem 

a pojetím by přinášely tak rozsáhlé inovace do ústavního pořádku, které by se jej svým rozsahem 

a   početností   dotkly.   Taktéž   hypertrofie   parlamentarismu   může   za   určitých   okolností   být 

nebezpečná rovnováze nastolené pořádkem vyvěrajícím z prvotní společenské smlouvy a pro 

stabilitu   státního   tělesa   není   žádoucí,   aby   „suverenita   lidu“   v podobě   momentálně   zvolené 

většiny do jedné, nebo obou, parlamentních komor 182  svou legislativní činností, jež může být 

motivována i ne příliš čestnými pohnutkami ve vztahu ke stabilitě státního tělesa 183, převládla 

nad požadavkem na „vládu práva“ 184. Ve světle popsané vlastnosti, jíž je rigidita ústavy nadána, 

lze   vznést   úvahu,   že   požadavek   na   stabilitu   ústavního   pořádku   je   natolik   významným,   že 

instituty, respektive ústavní principy, ji zabezpečující je třeba vnímat jako součást materiálního 

jádra ústavy. Se zájmem na minimalizaci změn ústavy souvisí i další požadavek kladený na tento 

„vrchol“ hierarchie právních norem některými juristy 185, jímž je snaha, aby znalost pravidel 

popsaných   v Ústavě,   respektive   ostatních   ústavních   zákonech,   měl   co   nejširší   okruh   jejich 

adresátů,   tedy   subjektů   utvářejících   suveréna186.   Naplnění   tohoto   cíle   pak   nesvědčí   přílišné 

změny zmíněného ohniska právního řádu.    

180 Supermajoritou míníme požadavek na schválení návrhu ústavního zákona v obou parlamentních komorách, a to 
nikoli jen prostou, ale kvalifikovanou většinou (viz CEPL, Vojtěch. Co je nejdůležitější. In:   Deset let Ústavy České   
republiky: sborník příspěvků.   Praha: Eurolex Bohemia, 2003, s. 66-72).     
181 Zde lze stále odkázat na pojistku v podobě činnosti Ústavního soudu, respektive ultima ratio v podobě práva na 
odpor náležejícího lidu jako suverénu garantovaného Listinou.
182 Významnou stabilizační úlohu pro naplnění pojetí rigidity ústavy sehrává samotný bikameralismus. Ten lze ve 
srovnání s Ústavou 1920 označit za relativně plnohodnotný, jelikož zde není na rozdíl od této konstituce uplatňován 
pro obě komory týž volební systém poměrný, ale tento je dán jen pro Poslaneckou sněmovnu, jež je zpravidla 
„motorem“ legislativních změn, a pro Senát je stanoven systém většinový, což má zajistit odpovídající vyváženost 
a názorovou pluralitu v obou komorách zákonodárného sboru.
183  Nelze však vyloučit i přijímání takových ústavních změn, jejichž navrhovatel nebude veden snahou prospět 
ústavnímu pořádku a jeho stabilitě, ale primárně pohnutkou spočívající ve snaze zajistit si opětovné zvolení do 
zákonodárného sboru, tedy v jeho osobním zájmu, jenž se může stát osobním zájmem i dalších členů zákonodárného 
sboru, dokonce potřebné majority.
184  CEPL, Vojtěch. Co je nejdůležitější. In:  Deset let Ústavy České republiky: sborník příspěvků.  Praha: Eurolex 
Bohemia, 2003, s. 66-72.
185 Tamtéž.
186 K otázce seznání ústavní materie jejími adresáty viz podkapitola č. 2.2.
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Závěrem ke klasifikaci ústavy je třeba dodat, že čl. 3 ve spojení s čl. 112 Ústavy jsou pak 

vyjádřením  polylegálního   charakteru  ústavy,   který   byl   vlastní   rovněž   ústavnímu   řádu 

zastřešovanému Ústavou 1920, a na rozdíl od Ústavy 9. května jde veskrze o ústavu  reálnou, 

nikoli fiktivní. 

K ústavodárci neboli  pater   constitutionis.   V kapitole   prvé   této   práce   je   podrobně 

rozebráno, že jsou i taková státní tělesa, kde suverén (lid) již přijetí demokratické ústavy, která je 

některými juristy označována jako fikce prvotní společenské smlouvy 187  nastavující základní 

pravidla fungování 188  jí založeného státního tělesa a vymezující základní principy dělby státní 

moci, činí v režimu zastupitelské demokracie, nikoli přímé, což je případ i Ústavy jako ohniska 

právního řádu České republiky a jejího ústavodárce. Ostatně obdobně tomu bylo i v případě 

zákona č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu československého, coby ohniska 

právního řádu československého státu. Dne 16. 12. 1993 přijal  ústavodárce  Ústavu počtem 

172 hlasů při hlasování po jménech 189, kdy předepsaným kvorem pro to, aby tento zákonodárný 

sbor při svém počtu 200 členů vstoupil do role ústavodárce, respektive ústavo-zákonodárce, 

činilo 120 poslanců 190. Stejný princip je Ústavou zachován i v současné Poslanecké sněmovně, 

která je ve smyslu čl. 106 odst. 1 Ústavy právním nástupcem České národní rady 191 jako orgánu 

moci zákonodárné České republiky a přejímá její pravomoci dnem nabytí účinnosti Ústavy. 

Výjimečnost   tohoto   politického   konsensu   vyzdvihl   bezprostředně   po   přijetí   Ústavy   tehdejší 

předseda České národní rady Milan Uhde slovy:  „…vložili jsme do základů České republiky 

netoliko   literu   ústavy,   kterou   jsme   právě   schválili,   ale   něco   daleko   cennějšího,   živoucího 

a věrného: souhlas, kterého jsme se v této sněmovně po dlouhých měsících zápasů nakonec 

dobrali. Tento souhlas má všechny atributy lidskosti. I to, že není a nemůže být dokonalý, ale 

dosahovali jsme ho ve vzájemném hledání; nebylo lehké, ale jinou cestou se k souhlasu mezi 

lidmi  v  demokratické  společnosti  ani   dospět   nedá.“192   Zákonodárný   sbor   si   byl   vědom 

187  HOLLÄNDER, Pavel. Dotváření Ústavy judikaturou Ústavního soudu. In:  Deset let Ústavy České republiky: 
sborník příspěvků. Praha: Eurolex Bohemia, 2003, s. 122-140. 
188  Což je dáno zejména tou vlastností Ústavy, že se jedná o projev formální diskontinuity vůči předchozímu 
státnímu zřízení související s obnovou určitého období kontinuity ve smyslu preambule,  de iure  navazující na 
svobodný   projev   vůle   suveréna  de   facto  učiněný   v podobě   tzv.   sametové   revoluce   a   jí   doplňujících   událostí, 
uplatním-li analogii říjnových událostí z roku 1918 v souvislosti se vznikem Československa. 
189 Z celkového počtu poslanců České národní rady 200 bylo přítomno 198 zákonodárců, kdy 172 se vyslovilo pro 
návrh, 16 bylo proti a 10 se hlasování zdrželo (viz   stenografický záznam z     jednání České národní rady dne 16. 12.   
1992    [online]  1992  [cit.  2018-01-28]  Dostupné   
z:  http://www.psp.cz/eknih/1992cnr/stenprot/010schuz/s010011.htm  ).    
190 Dle čl. 109 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, bylo k přijetí ústavního zákona 
třeba třípětinové většiny všech poslanců.
191 Volební období takto konstituované Poslanecké sněmovny skončilo dnem 6. 6. 1996.
192 Stenografický záznam z jednání České národní rady dne 16. 12. 1992 [online] 1992 [cit. 2018-01-28] Dostupné 
z: http://www.psp.cz/eknih/1992cnr/stenprot/010schuz/s010011.htm. 
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skutečnosti, že přijetím právní normy nejvyšší právní síly vstoupil do role ústavodárce, jež mu 

umožňovala nakládat s podstatnými náležitostmi demokratického právního státu, které se však 

projevem vůle spočívajícím ve vyjádření souhlasu s touto materií dobrovolně zřekl a „uzamkl“ 

tak tyto principy, aby byly chráněny před jím samotným i budoucími vždy, vstoupí-li do role 

ústavo-zákonodárce, jelikož originárním ústavodárcem se může stát zastupitelský sbor v nově 

utvářeném, nebo po období diskontinuity obnovovaném, státním tělese výlučně jedenkrát, a to 

tehdy, přijímá-li v zastoupení suveréna ústavu zakládající fikci společenské smlouvy a nově 

konstituující poměry ve státě, tedy ohnisko jeho právního řádu. To vše ve snaze zabezpečení 

stability a zachování takového státního tělesa. V daném případě nelze opomenout ani personální 

složení ústavodárce, jelikož přijetím Ústavy byla suverénem „pověřena“ Česká národní rada 

vzešlá z demokratických voleb v červnu 1992. Z nich konstituovaný zákonodárný sbor tedy již 

reflektoval politické nálady ve společnosti po listopadu 1989 193, což je rozdílné oproti situaci 

v říjnu roku 1918, a o to větší měrou byl tento zákonodárný sbor legitimován k tomu, aby 

vstoupil   do   role   ústavodárce.   Nicméně   ani   tato   premisa   neplatí   bezvýhradně,   protože   již 

v 90. letech 20. století na tuto skutečnost existovaly rozdílné názory zastávající mimo jiné postoj, 

že   Ústavu   sice   přijal   zákonodárný   sbor,   byť   vzešlý   z voleb,   kdy   však   nosnou   myšlenkou 

politických   subjektů   jej   utvářejících   v těchto   volbách   nebyly   kroky   směřující   k rozdělení 

Československa, ale voliči měli ve volbách své zástupce vybírat primárně za tím účelem, aby tito 

právě zodpovědně spravovali existující státní těleso, tudíž v limitech federace 194. Nicméně na 

druhé straně této polemiky stojí například samotné znění Programového prohlášení vlády České 

republiky z 13. 7. 1992 přijaté první vládou Václava Klause, která se cítila být legitimní k řešení 

státoprávního  uspořádání   vztahu   mezi   Čechy  a   Slováky195,  zejména  pak   s odkazem  na   vůli 

slovenského   lidu   spočívající   ve   snaze   o   vznik   suverénního   národního   státu.   Jisté   pochyby 

o legitimitě České národní rady k přijetí Ústavy měl i někdejší federální prezident Václav Havel, 

který ve své stati ze dne 7. 8. 1992 adresované parlamentním komisím podílejícím se na přípravě 

Ústavy předestřel myšlenku, zda by tato neměla být přijata lidem (suverénem) přímo v referendu
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

193 Koalice Občanské demokratické strany a Křesťanskodemokratické strany získala 76 mandátů; Levý blok tvořený 
Komunistickou stranou Čech a Moravy a Demokratickou levicí ČSFR získává 35 mandátů; Československá sociální 
demokracie 16 mandátů; Liberálně sociální unie tvořená Stranou zelených, Československou stranou socialistickou 
a Zemědělskou stranou obsadila 16 mandátů; Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 
15 mandátů; Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa 14 mandátů; Občanská demokratická 
aliance 14 mandátů a Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko rovněž 14 mandátů 
(viz   Český statistický úřad – Volby do České národní rady konané ve dnech 5.-6.6.1992   [online] 1992 [cit. 2018-01-  
28] Dostupné z:   https://www.volby.cz/pls/cnr1992/u0). 
194 Stanovisko Československého helsinského výboru z 3. 8. 1992 k volbě prezidenta ČSFR.
195 „Vláda má mandát k tomu, aby spolu s Českou národní radou položila základy České republiky jako svébytného 
státního celku, schopného samostatné státní existence.“ (viz   Programové prohlášení vlády České republiky ze dne   
13.   7.   1992    [online]   1992   [cit.   2018-02-17]   Dostupné   z:   https://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-  
minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2010-cr/vaclav-klaus-1/Programove-prohlaseni-vlady_1.pdf  ).  
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pro zdůraznění společenského konsensu, což by mohlo být dle jeho úvah spojeno například 

s přímou volbou prezidenta republiky. Závěrem však uznává, že toto řešení jeví se v daném 

místě a čase jako obtížně proveditelné a se slovy, že jde o  „…řešení relativně nejschůdnější, 

zároveň   ale   nejméně   elegantní.“ připouští   postup   přijetí   Ústavy,   jaký   byl   ústavodárcem 

zvolen196.

4.2 K nezměnitelným součástem ústavy

Důraz na existenci podstatných náležitostí je znakem hodnotového pojetí státu a bytí 

materiálního   právního   státu   jako   takového.   Pro   jeho   zachování   v intencích,   v jakých   byl 

konstruován ústavodárcem přijatou Ústavou, coby ohniskem právního řádu České republiky, je 

nezbytné takové právní instituty, jež lze označit za nezměnitelné součástí mající nadústavní 

charakter,   efektivně   střežit197.   Abychom   je   však   mohli   smysluplně   chránit   před   případným 

narušením, zejména ze strany samotného ústavo-zákonodárce, který se může pokoušet o osvojení 

si úlohy ústavodárce, je zásadní nejen seznání těchto podstatných náležitostí demokratického 

právního státu, ale i ztotožnění se s principem jejich nezměnitelnosti a vnímáním rizik, která by 

takové   jednání   mohlo   přinést,   kdyby   byl   prolomen.   Navzdory   faktu,   že   každému   subjektu 

suveréna,   ať   už   je   v daném   státním   tělese   v pozici   toho,   kdo   státní   moc   pouze   propůjčuje 

(suverén   vyjma   představitelů   orgánů   státní   moci),   nebo   tím,   kdo   ji   propůjčuje   a   zároveň 

vykonává (představitelé orgánů státní moci zákonodárné, výkonné a soudní, kteří jsou zmocněni 

suverénem k jejímu výkonu), měla by být přirozeně seznatelná nejen množina nezměnitelných 

součástí ústavy, ale současně také povědomí o nezbytnosti jejich nedotknutelnosti, kdy toto je 

navenek   projeveno   konstatováním   nezměnitelnosti   podstatných   náležitostí   demokratického 

právního státu  verbis expressis  právě čl. 9 odst. 2 Ústavy. Z něj je patrné, že daná materie je 

ultra vires  v podstatě  kohokoli po dobu trvání Ústavou konstituovaného státního tělesa. Při 

narušení   podstatných   náležitostí   by   toto   státní   těleso   se   svými   principy   muselo   zaniknout 

a nahradit jej entita nová, včetně nového ohniska právního řádu a nastavení základních právních 

vztahů v podobě ústavního dokumentu.  

Čl. 9 Ústavy je svou konstrukcí projevem její rigidity, kdy jasně stanoví kompetence pro 

nakládání   s tou   materií   právního   řádu,   jež   je   vyhrazena   ústavním   zákonům.   Ve   srovnání 

s Ústavou 1920 jde ještě dále než stanovením limitů dle  čl.  I  zákona  č.  121/1920  Sb.  z.  a  n.,

196  CHRASTILOVÁ, Brigita a Petr MIKEŠ, ed.  Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý 
a český právní řád. Praha: ASPI, 2003, s. 387. 
197 Viz kapitola č. 4.3. 
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kterým se tato uvozuje, pro ústavní zákony, kdy v jejich případě musela být naplněna formálně 

procedurální stránka v podobě stanovení výhrady, že žádný zákon, včetně ústavního zákona, 

nesmí odporovat ústavní listině, jejím součástkám a zákonům ji měnícím a doplňujícím. Ústava 

tedy   svou   rigiditu,   jež   je   jednou   ze   záruk   její   stability   a   kontinuity   státu,   projevuje 

prostřednictvím svého čl. 9 navenek takto: „(1) Ústava může být doplňována či měněna pouze 

ústavními   zákony.   (2)   Změna   podstatných   náležitostí   demokratického   právního   státu   je 

nepřípustná. (3) Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů 

demokratického právního státu.“ Takřka doslovnou inspirací je Ústava 1920 prvému odstavci, 

který byl jako jediný společně se současným třetím odstavcem navržen předkladatelem, tedy 

vládou. Ustanovení hovořící o nezměnitelnosti podstatných náležitostí demokratického právního 

státu se v návrhu objevilo až při projednávání ústavní materie v orgánech České národní rady, 

kdy jistým východiskem pro tuto úpravu byly i poznámky k návrhu budoucí Ústavy učiněné 

někdejším   federálním   prezidentem   Václavem   Havlem198.   Takový   projev   vůle   tak   přináší 

nezprostředkovaný   pohled   jednoho   z čelních   představitelů   formální   a   částečně   materiální 

diskontinuity de facto vymezující se vůči předchozímu státnímu zřízení na atributy podstatných 

náležitostí   demokratického   právního   státu,   v čemž   lze   spatřovat  ratio   legis  při   deklarování 

existence materiálního jádra. Původní vládní osnova návrhu předpokládala formulaci čl. 9 takto: 

„(1) Ústava může být doplňována či měněna pouze ústavními zákony. (2) Výkladem právních 

norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základu demokratického státu.“. Do ní Václav 

Havel navrhl vložit ještě další odstavec (číslováno jako odst. 2 s tím, že ten dosavadní by se 

přečísloval na odst. 3 a pozměnil do podoby:  „(3) Výkladem právních norem nelze ohrožovat 

základy demokratického státu.“  ve znění:  „(2) Změna článků 1 až 11 Ústavy by znamenala 

změnu podstaty demokratického státního zřízení.“ 199 O výsledné podobě čl. 9 je pojednáno výše. 

Jedním z motivů, které ho k této kategorizaci vedly, bylo dle Havla samotné pojetí konstrukce 

Ústavy, kdy materii upravenou Listinou a hlavou prvou Ústavy považuje za tzv. substanciální 

část společenské smlouvy, tedy vyjadřující její hodnotovou orientaci, jež by neměla  v  budoucnu

___________________________________________________________________________
198 Ačkoli se Václav Havel vzdal ke dni 20. 7. 1992 funkce prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky, již 
7. 8. 1992 vzniká text Několik poznámek na téma české ústavy, který adresuje interně poslancům České národní rady 
podílejícím se na přípravě textu Ústavy. Již v samotném úvodu podtrhuje, že  „jde o pracovní poznámky, určené 
výhradně těm, kdo ústavu chystají, tj. příslušným komisím. Nepíšu je jako člověk, o němž se mluví jako o možném 
kandidátovi na funkci českého prezidenta, ale jen a jen jako občan, kterému není česká ústava lhostejná a který se 
domnívá, že načerpal určité relevantní zkušenosti, které ho opravňují se k věci vyjádřit přesto, že není ústavním 
právníkem.“  (viz CHRASTILOVÁ, Brigita a Petr MIKEŠ, ed.    Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na   
československý a český právní řád.    Praha: ASPI, 2003, s. 371).    Dalším jeho počinem při tvorbě Ústavy vedle 
uvedené statě zabývající se především konstrukcí samotné Ústavy, byly vlastnoruční poznámky přímo do vládního 
návrhu osnovy, ať už legislativně-technického nebo obsahově zásadního (viz čl. 9 Ústavy) charakteru.
199  CHRASTILOVÁ, Brigita a Petr MIKEŠ, ed.  Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý 
a český právní řád. Praha: ASPI, 2003, s. 393. 
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být měněna s tím, že ostatní její hlavy již hovoří o tzv. institucionálně procedurálních, respektive 

provozně procedurálních, principech popisujících zejména vztahy mezi jednotlivými složkami 

státní moci navzájem a uvnitř nich samotných 200. Je zde tedy patrná snaha o vyjádření toho, co je 

materiální jádro ústavy, verbis expressis, jak to známe z některých zahraničních ústav (například 

portugalské).

Dotčený článek Ústavy je svým pojetím nejen projevem rigidity, ale i konstatováním, 

jaké jsou meze pro jakékoli nakládání s ústavní materií ze strany jednotlivých složek státní moci. 

Jasně tak ve spojení s čl. 39 odst. 4 Ústavy a dalšími říká, že pro to, aby mohla být jakákoli 

právní norma označena ústavním zákonem, nedostačuje pouze to, že byla přijata formou procesu 

aprobovanou Ústavou. Nadto však musí projít ještě pomyslným testem materiálního právního 

státu, který provádí suverén prostřednictvím jednotlivých ústavních institucí, jenž klade důraz na 

ústavní konformitu nejen samotného procesu, ale i obsahu posuzovaného zákona. Součástí limitu 

ústavní konformity je však i respektování toho, že v rámci státního tělesa existuje i taková 

materie, jež upravuje z pohledu jeho existence klíčové právní vztahy, které mají nadústavní 

charakter, a tudíž nemohou být ústavo-zákonodárcem při přijímání doplnění či změn ústavních 

dokumentů nikterak dotčeny způsobem, který by zakládal jejich narušení. Je třeba mít na paměti, 

že  „nepřípustnost změny materiálního jádra Ústavy neznamená, že k této změně nemůže dojít 

fakticky, ale že jí nemůže být přiznána platnost v rámci stávajícího ústavního systému (nemůže 

být dosažena právní cestou).“ 201  Nastane-li taková situace a selže-li pojistka v podobě moci 

zákonodárné (Parlament zákon přijme) i výkonné (prezident republiky, předseda Poslanecké 

sněmovny   a   předseda   vlády   k němu   připojí   svůj   podpis),   ať   už   s úmyslem   narušit   ústavní 

konformitu, či nikoli, nezakročí-li Ústavní soud, byť takový zásah vzbuzuje pochybnosti, o čemž 

bude pojednáno dále, tak  ultima ratio  je samotný suverén v podobě realizace práva na odpor 

garantovaného Listinou.  

Z hlediska adresátů ustanovení čl. 9 Ústavy, v případě prvého a druhého odstavce jde 

primárně  o moc  zákonodárnou,  která  jediná  je suverénem  legitimována  k tomu, aby  mohla 

nakládat   s ústavním   pořádkem   prostřednictvím   kvalifikované   množiny   svých   členů.   Právě 

subjekty suveréna, jež jsou její součástí, by si měly být vědomy těchto omezení při uplatňování 

státní moci jim svěřené a svou činností spočívající primárně v normotvorbě je plně respektovat. 

Adresáty předmětných ustanovení jsou označovány z toho důvodu, že výlučně moc zákonodárná 

200  CHRASTILOVÁ, Brigita a Petr MIKEŠ, ed.  Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý 
a český právní řád. Praha: ASPI, 2003, s. 393.
201 RYCHETSKÝ, Pavel. Ústava České republiky: Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky: komentář. Praha: 
Wolters Kluwer, 2015, s. 96. 
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je Ústavou zmocněna k přijímání obecných norem se silou zákona, ať už obyčejného, nebo 

ústavního. Tato pravomoc je svěřena pouze a jen této složce státní moci a jakákoli snaha o její 

přenesení na moc jinou by byla podstatným narušením dělby moci mezi jednotlivými složkami 

státní moci, tudíž v rozporu s čl. 15 odst. 1 ve spojení s čl. 2 odst. 1 a čl. 9 odst. 2 Ústavy a tím 

ústavně nekonformní. 

Na   rozdíl   od   něj   znění   čl.   9   odst.   3   Ústavy   směřuje   primárně   k orgánům   právo 

aplikujícím, nikoli utvářejícím, kterými jsou zejména složky moci soudní a výkonné, za určitých 

okolností   do   této   role   může   vstoupit   výjimečně   i   moc   zákonodárná   při   výkladu   ústavních 

předpisů v souvislosti se svou zákonodárnou činností 202. Předmětem ochrany tohoto ustanovení 

před faktickým narušením formou  odstranění  nebo i potencionálním v podobě  ohrožení  jsou 

nejen takové náležitosti demokratického právního státu, které lze označit za podstatné, jak o nich 

hovoří čl. 9 odst. 2 Ústavy, ale toto ustanovení jde ještě dále a tuto množinu  rozšiřuje. Střeženy 

tak mají být veškeré principy a náležitosti demokratického právního státu, jež lze označit za 

základní, tudíž i takové, jejichž suspenze by a priori neodporovala čl. 9 odst. 2 Ústavy, současně 

tím ale nejsou myšleny veškeré náležitosti demokratického právního státu. Je to tedy množina 

principů, v ústavě výslovně nevyřčených, existujících mezi podstatnými (včetně nich) a všemi 

ostatními  náležitostmi  demokratického právního státu. Ústavodárce  tímto ve snaze zachovat 

základní atributy materiálního právního státu klade na složky státní moci aplikující právo, aby se 

toto   dělo   v souladu   s výše   uvedenými   hodnotovými   principy,   větší   nároky   než   na   moc 

zákonodárnou při přijímání právních norem. 

4.2.1 Kategorizace nezměnitelných součástí ústavy 

Pokud  bych  chtěl  přistoupit  k přehledné  klasifikaci  podstatných  náležitostí 

demokratického právního státu, bylo by značně obtížné, s ohledem na formu jejich vyjádření 

v platném právu, hledat vhodnou kategorizaci, o níž bych se mohl zodpovědně opřít. Nelze však 

opominout, že v souvislosti s přípravou Ústavy měl v jistém momentu ústavodárce „na stole“ 

návrh teoretického vymezení nezměnitelných součástí samotné prvotní společenské smlouvy, 

a to v podobě institutů upravených současnými čl. 1 až 11 Ústavy a ačkoli se nakonec výslovné 

konstatování aspektu nezměnitelnosti u jimi upravované materie do samotného textu Ústavy 

nedostalo,   stojí   takto   uvažovaná   klasifikace  verbis   expressis podstatných   náležitostí   za 

pozornost. Snad i proto, že autorem tohoto pojetí byl první prezident  nově  obnoveného  státního 

_____________________________________________________________________________
202  MIKULE, Vladimír, SUCHÁNEK, Radovan. Komentář k čl. 112. In:  Ústava České republiky Komentář.  2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 1258. 
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tělesa Václav Havel, čímž byla garantována jistá pravděpodobnost, že se pohnutky, které vedly 

suveréna,   tj.   československý,   respektive   český,   lid,   k vyjádření   diskontinuity   s dosavadním 

státním zřízením de facto, díky projevení ratio legis přímo „z pera“ budoucího prezidenta České 

republiky   promítnou   i   do   Ústavy.   Ta   se   svým   přijetím   stala   legálním   projevením   fakticky 

založené   diskontinuity  de   iure  a   do   jisté   míry,   tak   jako   její   předchůdkyně   Ústava   1920, 

vyvrcholením  snahy  o  etablování  nového materiálního  právního  státu.  Pokud  bych 

k nezměnitelným součástem zvolil tento přístup, znamenalo by to mezi ně zahrnout některé 

z institutů popsaných v hlavě prvé Ústavy vymezující tzv. základní ustanovení, to vše přirozeně 

ve světle jim předcházející preambule, jež zachycuje státní ideu tvořící stěžejní individualizační 

prvek umožňující výklad obecně platných náležitostí demokratického právního státu v kontextu 

konkrétního,  danou  společenskou   smlouvou  založeného,   státního   tělesa.   Jednalo  by  se  tedy 

o základní principy, na nichž stojí Česká republika (čl. 1 odst. 1 Ústavy), pravidla dělby státní 

moci (čl. 2 odst. 1 Ústavy), základní principy právního státu (čl. 2 odst. 3 a 4 Ústavy), zakotvení 

Listiny   jako   součásti   ústavního   pořádku   (čl.   3   Ústavy),   soudní   ochrana   základních   práv 

(čl. 4 Ústavy), pluralitní politický systém (čl. 5 Ústavy), způsob tvorby politických rozhodnutí 

podle   principu   většiny   za   současné   ochrany   menšin   (čl.   6   Ústavy),   ochranu   přírody 

(čl. 7 Ústavy), právo na územní samosprávu (čl. 8 Ústavy), pravidla přípustných změn ústavy 

(čl. 9 Ústavy), teoreticky vázanost mezinárodními smlouvami 203  (čl. 1 odst. 2, čl. 10 Ústavy), 

územní   celistvost   (čl.   11   Ústavy).   V některých   případech,   aniž   by   to   bylo   přímo   v Ústavě 

výslovně uvedeno, deklaroval Ústavní soud prostřednictvím své judikatury, že ten či onen právní 

institut je nadán vlastností být podstatnou náležitostí demokratického právního státu.

4.2.2 Základní principy 

Čl.   1   odst.   1   Ústavy  hovoří   o   tom,   že  „Česká   republika   je   svrchovaný,   jednotný 

a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana“. Není zde 

úmyslně uváděn odkaz na čl. 1 odst. 2 Ústavy 204, o nějž byla Ústava doplněna až na základě 

ústavního   zákona   č.   395/2001   Sb.,   kterým   se   mění   ústavní   zákon   České   národní   rady 

č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, tedy až téměř deset let poté, co byl ústavodárcem přijat 

text  Ústavy.  Při  vědomí  výše  popsané  teorie,  že  ve  vztahu  ke  každé  společenské  smlouvě 

203  Nelze pominout koncepci monismu a dualismu, dostanou-li se do vzájemného konfliktu právo mezinárodní 
a vnitrostátní. První vnímá právo vnitrostátní a mezinárodní jako součást jednoho právního systému, kdy je třeba 
stanovit prioritu jednoho nad druhým. Naopak dualisté na ně pohlížejí jako na dva samostatné systémy a vázanost 
mezinárodním právem je dána tehdy, když tak stanoví konkrétní suverénní stát. 
204  Pro úplnost uvádím znění čl. 1 odst. 2 Ústavy, jenž říká, že  „Česká republika dodržuje závazky, které pro ni 
vyplývají z mezinárodního práva“.
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může jakýkoli zákonodárný sbor vstoupit pouze jedinkrát do role ústavodárce a přijetím ústavy, 

respektive normy, jež se stane ohniskem právního řádu, se této možnosti dobrovolně navždy po 

dobu trvání takto ustaveného státního tělesa zříká. 

Otázka  republikánské   formy   vlády  úzce   souvisí   s   Ústavou   přijatou   konstrukcí,   že 

zdrojem veškeré státní moci je lid, respektive suverén. Ačkoli například zákon č. 11/1918 Sb. z. 

a n., o zřízení samostatného státu československého, ještě nezakládal republikánskou formu 

vlády,   Ústava   1920   již   jednoznačně   konstatuje,   že   Československo   je   demokratickou 

republikou205. O tom, jakým způsobem vykonává suverén státní moc, podrobněji pojednává čl. 2 

Ústavy. O nezměnitelnou součást v případě formy státu ale nejde.

Nedílnou součástí charakteristiky České republiky jako státního tělesa, a tedy i jejím 

pojmovým znakem je vlastnost  svrchovanosti, tedy že toto těleso je nadáno nejvyšší mocí, 

jejímž   originárním   nositelem   je   právě   České   republika.   Díky   tomu   je   dané   státní   těleso 

plnohodnotným subjektem mezinárodního práva a je způsobilé vstupovat do právních vztahů 

s ostatními subjekty. Aby však dané těleso mohlo splňovat podstatu  státu, musí kumulativně 

naplňovat   tři   charakteristické   znaky   spočívající   v   (1)   existenci   jasně   organizované   skupiny 

obyvatel v rámci (2) jasně vymezeného území státní hranicí, v níž tato skupina obyvatel realizuje 

státní   moc   prostřednictvím   orgánů   stanovených   ústavou   nebo   přímo   (3)206.   Co   do   způsobu 

vzniku, Česká republika se, stejně jako Slovenská republika, konstituovala na základě ústavního 

zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci k 1. 1. 1969, zánikem federace se pak stala 

státem svrchovaným. Atributu suverenity se nemůže státní těleso úplně vzdát, jelikož by zaniklo, 

může však její část propůjčit, respektive přenést na mezinárodní organizaci nebo na jiný orgán 207, 

avšak toto musí být vykonáváno v souladu s podstatou materiálního právního státu, kdy možnost 

takto disponovat se státní suverenitou je jedním z projevů jejích imanentních znaků, ale není 

neomezená.

Mnohdy   opomíjeným,   nicméně   neméně   důležitým   aspektem   existence   samostatného 

českého státu, je skutečnost, že se jedná o stát jednotný, respektive unitární. Odklání  se  tak  od 

_____________________________________________________________________________
205 Slovo  republika pocházející   z latinského  res   publica  (věc   veřejná)   rozlišuje   republiku   prezidentskou 
a parlamentní, která je vlastní současné České republice, byť zavedením přímé volby hlavy státu došlo k jistému 
vybočení z tradičního pojetí parlamentní demokracie, jež se vyznačuje především silnou rolí moci zákonodárné.
206  FILIP,   Jan,   Jan   SVATOŇ   a   Josef   ZIMEK.  Základy   státovědy.  4.   nezměněné   vydání,   Brno:   Masarykova 
Univerzita, 2006, s. 8.
207  Viz čl. 10a Ústavy upravující tzv. podmínky přenesené pravomoci, kdy  „mezinárodní smlouvou mohou být 
některé   pravomoci   orgánů   České   republiky   přeneseny   na   mezinárodní   organizaci   nebo   instituci“.  K ratifikaci 
takové mezinárodní smlouvy je však třeba kvalifikovanější většiny, než je tomu v případě běžných mezinárodních 
smluv (viz čl. 39 odst. 4 Ústavy). Jde o stejně kvalifikovanou většinu jako v případě přijetí ústavního zákona, 
nestanoví-li tento, že má být souhlas k ratifikaci takové mezinárodní smlouvy udělen přímo občany v podobě 
referenda. Bezesporu však není v pravomoci ústavo-zákonodárce zcela se vzdát státní svrchovanosti.
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dřívějšího federálního modelu a nepřipouští jakékoli dělení území, ať už na federaci, konfederaci 

nebo spolkové země, tudíž na územní celky nadané takovou mírou autonomie naplňující znaky 

státu (viz výše k základním znakům). Princip decentralizace má být naplněn ústavní garancí 

práva na samosprávu (čl. 8 Ústavy) a existencí vyšších územních samosprávných celků (kraje) 

nebo místních samospráv (obce), čl. 99 Ústavy. 

K dalším   charakteristickým   znakům   České   republiky   coby   státního   subjektu   náleží 

vlastnost,   že   se   jedná   o  právní   stát,   a   to   demokratický208.   Konstatování   demokratického 

právního státu dokladuje, že současné státní těleso je materiálním právním státem, který není 

hodnotově neutrální (viz čl. 2 odst. 1 Listiny) a tudíž má relevanci pro zachování jeho základního 

hodnotového zaměření střežit ty náležitosti takového demokratického právního státu, jež lze 

považovat za podstatné. Jedná se tedy o nezměnitelné součásti ústavy, jejichž narušením by 

došlo   k zásahu   do   podstatných   náležitostí   fikcí   společenské   smlouvy   v   podobě   Ústavy 

založeného  státního tělesa. Lze tedy konstatovat premisu, že abych se vůbec mohl zabývat 

institutem   nezměnitelných   součástí   ústavy,   musí   v daném   prostředí   nejdříve   existovat 

demokratický právní stát, jehož nedílnou součástí je atribut, že takové státní těleso je prosté 

hodnotové neutrality, a tudíž svou existenci staví na několika zásadních hodnotových principech, 

které se ústavodárce, coby subjekt, jehož prostřednictvím činí suverén (lid) kroky k uzavření 

prvotní společenské smlouvy, rozhodl označit za podstatné náležitosti předmětného smluvního 

vztahu, při jejichž suspenzi by právní vztah takovým kontraktem založený (státní těleso) již 

nemohl nadále existovat.

Důraz   na   úctu   k právům   a   svobodám   člověka   a   občana  je   naplněn   již   samotnou 

koncepcí ústavního pořádku, kdy již základní předpis upravující danou materii je ve smyslu čl. 3 

a čl. 112 odst. 1 Ústavy nadán vlastností integrální součásti ústavního pořádku, tudíž jsou tato 

práva zakotvená v Listině nadána větší měrou ochrany, než je tomu u běžných zákonů a toto 

pojetí kladoucí zvýšený důraz na jejich ochranu, lze označit za nezměnitelnou součást ústavy. 

Dotčené ustanovení čl. 1 odst. 1 Ústavy tak hovoří zejména o obecných principech, v nichž se 

následně  promítají  jednotlivé  individualizované  atributy  tvořící  podstatné  náležitosti 

demokratického právního státu. 

4.2.3 Svrchovanost lidu, dělba státní moci, základní principy volebního práva a panství práva

Již  prvý   odstavec   čl.   2   Ústavy,   kde   stojí,   že  „lid   je   zdrojem   veškeré   státní   moci, 

vykonává  ji  prostřednictvím  moci  zákonodárné,  výkonné   a   soudní“,   je   jasným   projevem 

208 Viz blíže kapitola č. 1.
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rousseauovského pojetí suverenity lidu, jenž jediný je originárním nositelem moci, respektive 

práv   a   povinností,   jichž   se   částečně   za   účelem   konstituování   státního   tělesa   vzdává 

prostřednictvím společenské smlouvy, za jejíž fikci jsou považovány ústavy demokratických 

právních států. Tuto státní moc, jež je dočasně propůjčena mocí ustavující, pouvoir constituant 

(suverénem,   respektive   lidem),   realizuje   originární   suverén   ve   smyslu   tohoto   ustanovení 

prostřednictvím   jednotlivých   orgánů   státní   moci,   kterými   jsou   moc   zákonodárná,   výkonná 

a   soudní,   kde   již   dochází   k odklonu   od   tradičního   pojetí   rousseauovské   přímé   demokracie 

k demokracii   zastupitelské,   jež   je   vlastní   zejména   koncepci   organizace   státu   uplatňované 

Montesquieuem.   Ve   zmíněném   pojetí   zastupitelské   demokracie   je   těžiště   zejména   v moci 

zákonodárné, která je, respektive v době přijímání Ústavy byla, jedinou mocí přímo volenou 

suverénem209. Její funkční období je časově omezeno210, uplatňuje se tedy princip vlády na čas. 

Tato  volba   je   realizována   tajně   na   základě   všeobecného,   rovného   a   přímého 

volebního práva, které znamená, že současný ústavní pořádek zakotvením atributu tajnosti jasně 

deklaruje,   že   volič   je   při   výkonu   aktivního   volebního   práva   odpověden   výlučně   sám   sobě 

a   nemusí   se   nikomu   jinému   z výkonu   svého   volebního   práva   zpovídat211.   Konstatování 

všeobecnosti je projevem toho, že jediným censem pro výkon aktivního volebního práva jsou 

limity stanovené čl. 18 odst. 3 Ústavy, a to v podobě kumulativního splnění dvou podmínek, kdy 

musí být daná osoba občanem České republiky a současně dosáhnout věku 18 let, a to alespoň ve 

druhém dni voleb. Pro výkon volebního práva tedy již není relevantní otázka pohlaví nebo 

majetku   a   zúčastnit   voleb   se   mohou   s aktivním   volebním   právem   všichni   občané   splňující 

uvedenou podmínku a každý jejich hlas má stejnou váhu, tudíž jednotlivé hlasy si jsou rovny, 

což je rozdílné oproti systému uplatňovanému na našem území v minulosti 212. Hovoří-li Ústava 

o   přímosti   výkonu   aktivního   volebního   práva,   má   tím   na   mysli,   že   toto   není   vykonáváno 

zprostředkovaně formou nějakého jiného orgánu nebo  jednotlivých  volitelů,  ale  každý  subjekt

___________________________________________________________________________
209 V případě Poslanecké sněmovny se tak děje formou poměrného volebního systému a v případě Senátu systémem 
většinovým, čímž se Ústava odlišuje od Ústavy 1920, která pro obě parlamentní komory zavedla systém poměrný, 
což mohlo vzbuzovat pochybnosti, s ohledem na identičnost volebního systému a silné postavení politických stran, 
o důvodnosti existence dvou parlamentních komor. 
210 V případě Senátu je šestileté a u Poslanecké sněmovny čtyřleté, není-li ústavně konformním způsobem zkráceno 
(viz čl. 25 písm. e) Ústavy nebo ústavní zákon č. 69/1998 Sb., o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny). 
211  Rozhodnutí   Nejvyššího   správního   soudu   ze   dne   13.   12.   2004,   sp.   zn.:   Vol   13/2004–91   (uveřejněný   pod 
č. 472/2005 Sb.). 
212 Na úrovni zemských sněmů byl do roku 1918, v případě Říšské rady pak do roku 1907, uplatňován tzv. kuriální 
systém. Jde o volební systém, kde se volí v jednotlivých voličských skupinách a váha hlasu každého voliče není 
stejná a každá z těchto skupin volí určitou množinu zákonodárného sboru, které nejsou dány proporcionálně dle 
počtu voličů v jednotlivých voličských skupinách. Majetkový cenzus je tudíž rozlišovacím prvkem, dle kterého jsou 
voliči zařazováni do jednotlivých kurií. Až do voleb do Říšské rady roku 1897 existovaly jen čtyři kurie (městská,  
venkovských obcí, obchodních a živnostenských komor, velkostatkářská), ke kterým na základě volební reformy 
ministerského předsedy Kazimíra Badeniho z roku 1896 přibyla pátá kurie všeobecná.      
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suveréna  naplňující  podmínku  čl.  18  odst.  3  Ústavy  vykonává  toto  právo  přímo 

a nezprostředkovaně. S ohledem na význam daného modelu pro efektivní konstituování moci 

zákonodárné   lze   takto   vymezeným   hlavním   principům   výběru   zprostředkujícího   subjektu 

určeného   k   výkonu   státní   moci,   od   něhož   jsou   v   tradičním   pojetí   parlamentní   demokracie 

odvozeny ostatní její složky, přiřknout atribut vlastnost podstatné náležitosti demokratického 

právního  státu.  Jen  tímto  způsobem  může  být  garantována  možnost,  aby  suverén 

nezprostředkovaně projevil svou vůli konstituovat zastupitelský sbor v určitém složení, rovněž 

zde nedochází k vyloučení, až na legitimní výjimky 213, žádného člena suveréna z tohoto procesu. 

Jsou tak položeny základy k tomu, aby výsledek daným způsobem projevené vůle co nejvíce 

respektoval většinový názor suveréna a takto ustavený zákonodárný sbor byl nadán adekvátní 

mírou legitimity214. S ohledem na teleologii dotčeného ustanovení lze tedy připustit jako ústavně 

konformní takovou úpravu, jež by vedla k případnému rozšíření nositelů aktivního volebního 

práva215, avšak respektující jisté limity  (viz poznámka č. 213), nikoli však takovou úpravu, která 

by  směřovala  ke  zúžení  stávajícího  okruhu  aktivně  legitimovaných  subjektů,  což  by  vedlo 

213 Ustanovení Ústavy dotýkající se voleb do Parlamentu jsou provedena zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu České republiky, který ve spojení s čl. 18 odst. 3 Ústavy stanoví následující podmínky pro výkon 
volebního práva, jež musí být kumulativně naplněny: (1) státní občanství České republiky, (2) dovršení věku 18 let 
alespoň ve druhém dni voleb, (3) nesmí být dáno zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany 
zdraví  lidu nebo (4) omezení svéprávnosti vylučující možnost volit, což  musí být vysloveno výrokem soudu. 
Podmínka občanství vychází ze samotné podstaty společenskou smlouvou ustaveného státního tělesa, jelikož je 
žádoucí, aby se na konstituování orgánu moci zákonodárné podíleli výlučně členové suveréna, tudíž mám-li za to, že 
suverénem je lid, tak osoby mající české státní občanství, jelikož není žádoucí, aby se na tomto procesu podílely 
například osoby pouze se fyzicky vyskytující v čase voleb na území České republiky. Hledisko minimální věkové 
hranice   pro   výkon   aktivního   volebního   práva   je   odůvodněno   především   skutečností,   že   toto   stanoví  „určitou 
objektivizovanou   garanci   minimálních   osobnostních   předpokladů   rozumové   a   společenské   vyzrálosti   občanů“ 
(viz MOLEK, Pavel a Vojtěch ŠIMÍČEK.    Soudní přezkum voleb.    Praha: Linde, 2006, s. 114.)  . Polemiky byly 
vedeny zejména v souvislosti s uplatňováním poslední uvedené podmínky, kterou je takové omezení svéprávnosti 
vylučující výkon aktivního volebního práva, což Ústavní soud odvodňuje tím, že  „posuzované omezení sleduje 
legitimní cíl, jímž je (obdobně jako u ústavně zakotvené podmínky věku) zajistit, aby se elektorát skládal z osob, 
které   jsou   schopny   racionálně   se   rozhodovat   a   porozumět   významu,   účelu   a   účinku   voleb…společnost   má 
neopominutelný zájem na tom, aby v nejpodstatnějších otázkách jejího směřování rozhodovaly osoby, které jsou 
tohoto objektivně schopny.“ (viz nález sp. zn. IV. ÚS 3102/08 ze dne 12. 7. 2010 (N 142/58 SbNU 183)). K tomuto 
omezení však musí být soudy ve smyslu konstantní judikatury Ústavního soudu přistupováno nanejvýš citlivě a při 
důsledném uplatnění testu proporcionality, jelikož svobodné volby, jejichž nedílným atributem je také naplnění 
principu všeobecnosti voleb, jsou jednou z podmínek sine qua non demokratického státu. Jakýkoli zásah takového 
typu do jisté míry směřuje k prolomení principu všeobecnosti voleb garantovaného čl. 21 Listiny.
214  Právní řády právních předchůdců České republiky znaly i instituty, které směřovaly k maximalizaci volební 
účasti a tím zvýšení legitimity takto ustaveného zastupitelského sboru, a to v podobě tzv. volební povinnosti. Jednou 
z takových norem byla právní úprava komunálních voleb zákonem č. 75/1919 Sb. z. a n., kterým vydává se řád 
volení v obcích republiky Československé, který zakotvoval právě tzv. volební povinnost, z níž byli vyňati například 
lékaři, osoby starší 70 let nebo nemocní a neúčast u voleb bez řádné omluvy se trestala pokutou ve výši až 
500 korun nebo vězením s horní hranicí jednoho měsíce.
215 Lze si představit nastolení diskuse například na téma rozšíření aktivního volebního práva na osoby mladší 18 let, 
které ve smyslu § 30 odst. 2 NOZ nabyly plné svéprávnosti před nabytím zletilosti, tudíž dovršením 18 roku věku, 
a to jejím přiznáním, nebo uzavřením manželství. Při respektování zásady proporcionality a vědomí skutečnosti, že 
dotčená osoba již musela před obecným soudem projít testem rozumové a společenské vyzrálosti, lze tuto úvahu de 
lege ferenda připustit jako relevantní.
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k   nežádoucímu   efektu   snížení   míry   participace   suveréna   na   konstituování   zprostředkujícího 

orgánu pro výkon státní moci. Takový vývoj by zřejmě byl v rozporu s podstatnými náležitostmi 

demokratického právního státu.  

V této souvislosti je vhodné položit si otázku, zda do množiny nezměnitelných součástí 

ústavy bude zahrnut i volební systém uplatňovaný v jednotlivých parlamentních komorách, tedy 

podle zásad poměrného zastoupení pro Poslaneckou sněmovnu (čl. 18 odst. 1 Ústavy) a dle 

zásad většinového systému v případě Senátu (čl. 18 odst. 2 Ústavy). Tomu, že by tak být nemělo, 

svědčí hned několik argumentů. Ať už jde o zkušenost z Ústavy 1920, kde byly uplatňovány pro 

obě parlamentní komory shodně systémy poměrného zastoupení, byť tento model nepřispíval 

k různorodosti složení těchto komor, tudíž nelze tvrdit, že by ten či onen volební systém ve 

vztahu k dotčené parlamentní komoře byl součástí státní ideje, nebo o samotnou úvahu, zda je 

vůbec bikameralismus216 jako takový nezměnitelnou součástí ústavy. Odpovím-li na tuto otázku 

záporně,   je   zjevné,   že   nástroj   k ustavení   něčeho,   co   ani   nemusí   spadat   do   množiny 

nezměnitelných   součástí   ústavy,   nelze   považovat   za   podstatnou   náležitost   demokratického 

právního státu. Bikameralismus jako takový je zakotven v čl. 15 odst. 2 Ústavy 217. Dochází zde 

tudíž k uspořádání státní moci nad rámec tradiční triády dělby moci definované Montesquieuem 

na   moc   zákonodárnou,   výkonnou   a   soudní,   jež   lze   vnímat   jako   jeden   z definičních   znaků 

každého demokratického právního státu. Uvedené základní rozdělení, jehož součástí je systém 

vzájemných brzd a rovnovah, je zakotveno právě v čl. 2 odst. 1 Ústavy a bezesporu je podstatnou 

náležitostí demokratického právního státu, včetně základního principu pramenícího z nastavení, 

že moc zákonodárná je konstituována přímo suverénem (lidem) ve volbách a ostatní moci od ní 

svou legitimitu zpravidla odvozují 218. To, že i jednotlivé vztahové principy mezi těmito mocemi 

mohou   být  měněny,   aniž   by  nutně  došlo  k jednání   nonkonformnímu   s ústavou,  dokládá   již 

zavedení přímé volby prezidenta republiky, která se poprvé uskutečnila roku 2013 v návaznosti 

na změnu Ústavy ústavo-zákonodárcem. Nelze tím však zpochybnit samotnou podstatu dělby 

státní moci původně náležející suverénovi, jenž ji dle teorie jen propůjčuje, na tři samostatné, 

byť vzájemně provázané složky. To, že se tedy jedna z těchto mocí, konkrétně ta zákonodárná, 

rozpadá na dvě další, je již projevem jiného než prvotního horizontálního vztahu mezi složkami 

státní moci, a to vztahu uvnitř samotné moci zákonodárné.  Již  od   přijetí   Ústavy   se   objevují 

216 Podrobnější rozbor institutu bikameralismu je nastíněn v podkapitole č. 3.3.2.
217 Nadto je třeba dodat, že předmětné ustanovení je již mimo rámec čl. 1 až 11 Ústavy, které Václav Havel vnímal 
jako   instituty   spadající   do   množiny   materiálního   jádra,   a   tudíž   jsou  a   priori  dle   něj   nadány   vlastností   být 
nezměnitelnou součástí Ústavy. 
218 Například vláda coby vrcholný orgán moci výkonné je přímo odpovědna Poslanecké sněmovně, která jí rovněž 
může vyslovit nedůvěru. 

77



pochybnosti o nutnosti existence dvou parlamentních komor 219  a polemiky na dané téma jsou 

vedeny dodnes. Pro existenci Senátu však vedle ústavní tradice z dob státnosti československé 

vycházející   z Ústavy   1920   hovoří   i   jeho   permanentní   role   nerozpustitelné   složky   moci 

zákonodárné,   na   rozdíl   od   Poslanecké   sněmovny,   což   umožňuje   důsledné   a   kontinuální 

zachování   principu   formulace   stěžejních   normativních   právních   aktů   veřejné   moci   se   silou 

zákona prostřednictvím orgánu moci zákonodárné, tedy voleného občany v tajných volbách na 

základě principu všeobecného, rovného a přímého volebního práva. Je tudíž otázkou, zda by 

zrušení jedné z parlamentních komor, konkrétně Senátu, bez náhrady nemohlo vést k naplnění 

podstaty   suspenze   podstatných   náležitostí   demokratického   právního   státu.   Tato   situace   by 

nemusela nastat, pokud by úlohu v ústavním systému dotčené komory převzala jiná z ústavních 

institucí, aby tak byly zachovány základní vztahové principy mezi jednotlivými mocemi, jež lze 

považovat za nezměnitelné součásti ústavy, což by garantovalo rovnováhu mezi jednotlivými 

mocemi, respektive i princip rigidity v souvislosti se zásahy do ústavní materie by byl zachován 

jiným vhodným způsobem220. 

Pojednává-li čl. 2 odst. 1 Ústavy o základním mechanismu výkonu státní moci, kdy 

suverén, respektive lid, tuto vykonává prostřednictvím moci zákonodárné, výkonné a soudní, 

uvádí  čl. 2 odst. 2 Ústavy  výjimku z tohoto pravidla, když stanoví, že  „ústavní zákon může 

stanovit, kdy lid vykonává státní moci přímo“. Ústavodárce tímto zakotvil doplňkovou možnost, 

aby v určitých momentech suverén vykonával veřejnou moc nikoli zprostředkovaně, ale přímo, 

za   předpokladu   předem   stanovených   podmínek.   Tou  je   především   nutnost   přijetí   ústavního 

zákona221, jenž jasně vymezí materii, která bude předmětem uvedeného způsobu rozhodování, 

tedy bude podrobena rozhodovacímu referendu. Tato možnost byla zakotvena, byť odlišným 

způsobem, již v Ústavě 1920 222, avšak po dobu její platnosti nebyla nikdy využita, protože nebyl 

přijat prováděcí zákon223. V novodobé historii ústavo-zákonodárce  této  možnosti  využil  pouze 

219 Příkladem   lze   zmínit   postoj   Václava   Havla   formulovaný   v jeho   poznámkách   k návrhu   Ústavy,   kde   se 
jednoznačně   hlásil   k menšině   preferující   jednokomorový   parlament,   což   zdůvodňoval   i  tím,   že   druhá   komora 
v podobě Senátu „nemá žádnou smysluplnou tradici: po celou dobu první republiky to bylo mrtvé a zbytečné těleso, 
jakýsi výměnek pro zasloužilé staré pány, respektive jejich odkladiště“. (viz HAVEL, Václav. Několik poznámek na 
téma české ústavy. In CHRASTILOVÁ, Brigita a Petr MIKEŠ, ed.   Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na   
československý a český právní řád.   Praha: ASPI, 2003).   
220 Například obligatorní referendu v případě zásahů do švýcarské federální ústavy dle jejího čl. 140 odst. 1 písm. a).
221  Pro úpravu zákona řešícího průběh referenda a  de facto  provádějící takový ústavní zákon již není stanovena 
podmínka ústavního zákona, nýbrž tento procesní postup může být upraven obyčejným zákonem (viz SLÁDEČEK, 
Vladimír,   SYLLOVÁ,   Jindřiška.   Komentář   k     čl.   2.   In:    Ústava   České   republiky   Komentář.    2.   vydání.   Praha:   
C. H. Beck, 2016, s. 30).
222 § 46 Ústavy 1920 stanovil, že „zamítlo-li Národní shromáždění vládní návrh zákona, může se vláda usnésti, aby 
hlasováním   lidu   bylo   rozhodnuto,   má-li   se   zamítnutý   vládní   návrh   státi   zákonem.   Usnesení   vlády   musí   býti 
jednomyslné.“ Zúčastnit se hlasování v referendu pak mohly všechny osoby nadané aktivním volebním právem do 
Sněmovny poslanecké. 
223 Blíže viz podkapitola č. 3.3.2. 
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jednou, a to v podobě přijetí ústavního zákona č. 515/2002 Sb., o referendu o přistoupení České 

republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 

Ačkoli se jedná o silný prvek přímé demokracie v právním řádu České republiky, nebyl tento 

prostor pro nezprostředkovaný výkon státní moci suverénem v některých otázkách otevřen již při 

samotném koncipování návrhu Ústavy zpracovaným orgány České národní rady a vládou, ale 

stalo se tak až na základě poznámek k návrhu základního zákona učiněných Václavem Havlem. 

Ten doporučil za navržené znění prvého odstavce:  „Veškerá státní moc vychází z lidu, který ji 

vykonává   prostřednictvím   orgánů   moci   zákonodárné,   výkonné   a   soudní.“  doplnit   formulaci 

„nebo přímo“ 224, čímž bylo jasně stanoveno, že státní moc může suverén, coby její originární 

nositel, vykonávat nejen prostřednictvím tradiční triády složek státní moci, ale i přímo, což je 

realizováno právě prostřednictvím rozhodovacího referenda. Jde o natolik zásadní ustanovení 

vymezující   základní   způsob   výkonu   státní   moci,   že   mám   za   to,   že   jej   lze   označit   za 

nezměnitelnou součást ústavy, jelikož jeho změna vedoucí zejména k odstranění této možnosti 

výkonu státní moci přímo suverénem by významným způsobem zkrátila oprávnění náležející 

lidu.

Co se týče ustanovení čl. 2 odst. 3 a 4 Ústavy znějícího, že: „(3) Státní moc slouží všem 

občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. (4) Každý 

občan   může   činit,   co   není   zákonem   zakázáno,   a   nikdo   nesmí   být   nucen   činit,   co   zákon 

neukládá.“, jedná se o zakotvení některých ze základních principů demokratického právního 

státu, které se objevují již v Listině, jež je převzala z Deklarace práv člověka a občana. Bez 

respektování těchto principů by nebylo demokratického právního státu jako takového, jde tedy 

bezesporu o jeho podstatné náležitosti. 

4.2.4 Zakotvení a ochrana základních práv a svobod

Dotčené ustanovení čl. 3 Ústavy konstatující, že Listina je součástí ústavního pořádku, je 

ve spojení s čl. 112 odst. 1 Ústavy projevem specifického postavení tohoto primárního katalogu 

základních práv a svobod v našem právním řádu. Na rozdíl od jiných ústav 225 je tento katalog, ač 

stojící v dokumentu mimo Ústavu, jí samotnou prohlášen za součást ústavního pořádku, kdy 

dokonce   některá   z ustanovení   Ústavy   vycházejí   (jsou   opisována)   přímo   z Listiny,   což   lze 

vysledovat například u čl. 2 odst. 3 a 4 Ústavy.  Lze konstatovat, že to, aby byla Listině přiznána 

vlastnost předpisu nejvyšší právní síly, tudíž  že  je  prvkem  ústavního  pořádku,  jehož  součásti 

224  CHRASTILOVÁ, Brigita a Petr MIKEŠ, ed.  Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý 
a český právní řád. Praha: ASPI, 2003, s. 391.
225 Například Ústava Slovenské republiky zahrnula předmětnou materii přímo do svého textu.
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musí pro svou změnu absolvovat naplnění striktních formálních (čl. 9 odst. 1 ve spojení s čl. 39 

odst.   4   Ústavy)   a   materiálních   (čl.   9   odst.   2   Ústavy)   požadavků,   je   možné   vnímat   jako 

podstatnou náležitost demokratického právního státu. Tímto dává ústavodárce jasně najevo, že 

právní úprava základních práv a svobod v celé šíři spektra upraveného Listinou je nadána jistým 

stupněm ochrany a je nedílnou součástí demokratického právního státu, jelikož je projevem 

odklonu právního státu od hodnotové neutrality. Touto úpravou spočívající v zahrnutí Listiny do 

ústavního   pořádku   získává   dotčená   materie   normativní   účinek   a   nepůsobí   tak   jako   pouhý 

„monolog“ ústavodárce226. To, že některá ustanovení Listiny jsou nadána vlastností být součástí 

množiny podstatných náležitostí demokratického právního státu, vyplývá již z toho, že část její 

materie byla verbis expressis přejata do textu základních ustanovení Ústavy a na druhé straně lze 

přijmout závěr, že při respektování výše uvedených požadavků na legislativní proces, lze Listinu 

i měnit227.

Co do jejich  ochrany, je  tato  explicitně  formulována  čl.  4 Ústavy  konstatujícím,  že 

„základní   práva   a   svobody   jsou   pod   ochranou   soudní   moci“,   což   rekapituluje   jednu   ze 

základních   náležitostí   demokratického   právního   státu.   Nejenže   tak   dochází   k připomenutí 

významu Listiny, jaký v ústavním pořádku České republiky zaujímá, ale současně je položen 

důraz na úlohu jedné ze složek státní moci, kterou je moc soudní. A to zejména na roli, kterou 

plní   v rámci   vyvažování   ostatních   mocí,   zejména   té   výkonné,   aby   nedocházelo   k jejímu 

zneužívání. Je zde tedy podtrženo postavení soudnictví, které toto v demokratickém právním 

státu zastává při naplnění pravidla  checks and balances  mezi jednotlivými mocemi. Rovněž 

zdůraznění vymahatelnosti základních práv a svobod podtrhuje jejich normativní charakter a činí 

z jejich respektování závazné pravidlo chování. Ve své celistvosti se tudíž jednotlivé prvky 

tvořící   plnohodnotný   institut   moci   soudní   tímto   stávají   imanentní   součástí   každého 

demokratického právního státu a lze jim rovněž přiřknout atribut nepostradatelnosti v podobě 

konstatování, že se jedná o podstatné náležitosti takového právního státu, zejména lze vztáhnout 

na institut soudcovské nezávislosti jako jednu z garancí výkonu moci soudní (čl. 81 a 82 odst. 1 

Ústavy)228.

226 Listina byla za ústavní zákon prohlášena již ústavním zákonem č. 23/1991 Sb., tehdy dokonce s nadústavní silou, 
a takto byla recipována ústavním zákonem č. 4/1993 Sb. do právního řádu České republiky. V důsledku čl. 3 Ústavy 
byla sice prohlášena za součást ústavního pořádku, ale současně tím přišla o své formální nadústavní postavení 
(i   když   materiálně   se   nad   ostatní   ústavní   zákony   opět   povyšuje   tím,   že   upravuje   podstatné   náležitostí 
demokratického právního státu).
227 FILIP, Jan. Komentář k čl. 3. In: Ústava České republiky: komentář. Praha: Linde, 2010, s. 69.
228 ŠIMÍČEK, Vojtěch. Komentář k čl. 9. In: Ústava České republiky: komentář. Praha: Linde, 2010, s. 159. 
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4.2.5 Svobodná soutěž politických sil

Ústředním pojmem čl. 5 Ústavy je politická strana. Aniž by si následující text kladl za cíl 

přinést komplexní definici institutu politických stran, které jsou vnímány jako nedílná součást 

demokratického právního státu, je vhodné nastínit alespoň ty aspekty uvedeného pojmu, které 

jsou důležitou proměnnou pro důsledné vymezení volné soutěže politických stran coby jedné ze 

součástí   materiálního   jádra.   Význam   politických   stran   jako   takových   souvisí   s prvotní 

rousseauovskou   společenskou   smlouvou   a   formováním   základního   vztahu   mezi   suverénem 

a jejím prostřednictvím ustaveným státním tělesem. Již v předchozích kapitolách bylo nastíněno, 

že zprostředkující, respektive zastupitelská demokracie byla postupem času volena jako jeden 

z nejčastějších   modelů   daného   státoprávního   uspořádání   s ohledem   na   jeho   funkčnost,   tedy 

suverén   svou   participaci   na   výkonu   státní   moci   vykonával   prostřednictvím   svých   volených 

zástupců. Nicméně i toto pojetí demokracie coby „lidovlády“ prodělalo jistý dějinný vývoj. 

Zejména   v 19.   století   převládalo  tzv.   individualistické   pojetí   demokracie,   kdy   před   voliče, 

respektive jednotlivé subjekty suveréna, předstupovaly individuální fyzické osoby jako osobnosti 

hlásící   se   k různým   názorovým   proudům,   které   byly   následně   prostřednictvím   primárně 

většinových volebních systémů 229  voleny do jednotlivých zastupitelských sborů. Tento model 

postupně   nahrazoval   zejména   v prvních   letech   20.   století   a   především   po   1.   světové   válce 

koncept tzv. kolektivistického pojetí demokracie, kde klíčovou úlohu mezi suverénem a státem 

začaly   hrát   kolektivní   subjekty   v podobě   politických   stran,   které   hojně   vznikaly   již   ve 

2.   polovině   19.   století.    K   vítězství   daného   modelu   bezesporu   přispěla   i   celková   nálada 

v evropské  společnosti  po  Velké   válce.   Ta  souvisela   s postupným  formováním  jednotlivých 

zájmových skupin a v důsledku řady revolucí navazujících na tu ruskou bolševickou se začala 

šířit myšlenka tzv. třídního boje, kdy řada z těchto pomyslných „tříd“ měla své ideje zastoupeny 

právě v jednotlivých politických stranách (například křesťané, agrárníci, komunisté nebo sociální 

demokraté)230. Dobral-li jsem se k převážení koncepce kolektivistického pojetí demokracie nad 

tím individualistickým, je třeba zmínit i hodnotu pluralitního systému politických stran oproti 

modelu, kde vůdčí úlohu zaujímá pouze jedna  strana.  První  systém  označuje  František   Weyr 

_____________________________________________________________________________
229 V případě většinových volebních systémů se jedná zpravidla o jednomandátové volební obvody, kdy například ve 
volbách do Senátu se uplatňuje dvoukolový většinový volební systém. Pro vítězství v prvním kole je třeba získat 
nadpoloviční většinu hlasů, nezíská-li ji žádný z kandidátů, postupují dva s nejvyšším počtem hlasů do kola druhého 
a zvolen je ten z nich, kdo v tomto kole získá větší počet hlasů. Naproti tomu poměrný volební systém pracuje s více 
mandátovými volebními obvody, kdy dochází k přidělování mandátu jednotlivým stranám dle počtu získaných 
hlasů. Tento systém bývá modifikován například tzv. uzavíracími klauzulemi ve snaze zachovat určitou integritu 
daného zastupitelského sboru, tudíž není proporcionalita dodržena stoprocentně.  
230 WEYR, František. Teorie práva. Praha: Orbis, 1936, s. 295. 
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jako stát stran, druhý pak jako stát vůdcovský 231. Dané rozdělení je stěžejní pro seznání významu 

pluralitního systému jako integrální součásti stávající demokratické parlamentní České republiky 

v kontextu kontinuity a diskontinuity ve vztahu k jejím právním předchůdcům. Důraz na toto 

pojetí je o to významnější, že potlačování pluralitního systému politických subjektů bývalo 

vlastní výše vymezeným obdobím diskontinuity. Nejintenzivněji to bylo možné vnímat v době 

Protektorátu   Čechy   a   Morava,   kdy   jedinou   povolenou   politickou   stranou   bylo   Národní 

souručenství,   dále   pak   v období   1948–1989,   jež   se   vyznačovalo   faktickým   i   ústavním 

zakotvením vedoucí úlohy komunistické strany a jednotnou kandidátní listinou Národní fronty. 

Současný důraz na pluralitu systému tak lze vnímat rovněž jako kategorické vymezení se vůči 

výše popsaným obdobím diskontinuity.

Ústava ve  svém  čl.  5 hovoří o tom,  že  „politický  systém  je  založen na svobodném 

a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické 

principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů“.  Ve stejné podobě 

bylo   uvedené   ustanovení   navrženo   vládou   a   stejně   tak   k němu   vyjma   jednoho   návrhu 

na úpravu232 neměl výhrady ani pozdější prezident Václav Havel. Řadí-li jej ve svém pojetí mezi 

podstatné   náležitosti   demokratického   právního   státu   Václav   Havel   a   odkazuje-li   na   tuto 

skutečnost také odborná literatura 233, přesto zůstává sporné, zda je součástí materiálního jádra 

jako   celek,   či   pouze   ta   jeho   část   směřovaná   ke   kodifikaci   volné   soutěže   politických   stran 

respektujících   demokratické   hodnoty.   Již   ze   samotné   podstaty   pojmu  soutěž vyplývá 

konstatování   pluralitního   systému   politických   stran   (subjektů),   jelikož   v modelu   státu 

vůdcovského, kde není více entit, které by spolu mohly ve volbách soupeřit, ani de facto žádná 

soutěž nastat nemůže. To, že zmíněná soutěž musí probíhat v souladu s Ústavou zakotvenými 

základními demokratickými principy, je nesporně nezměnitelnou součástí ústavního pořádku, 

jelikož jakákoli suspense uvedeného pravidla by znamenala narušení základní podmínky pro 

participaci suveréna na výkonu státní moci, a to principu výběru zastupitelského sboru, z něhož, 

primárně v postavení moci zákonodárné jako Parlamentu, následně zpravidla vyvěrá kompetence 

ostatních složek veřejné moci při respektování základních principů brzd a rovnovah mezi nimi. 

Než samotná existence politických stran, byť na právo se v nich sdružovat pamatuje i čl. 20 

odst.   2  Listiny,   je   bezesporu   stěžejní   bytí   jednotlivých   kandidátů   jako   fyzických   osob.   Ve 

volbách  realizovaných  formou  většinového  systému  jde  o  jednotlivce  a  v  případě   systému 

___________________________________________________________________________
231 WEYR, František. Teorie práva. Praha: Orbis, 1936, s. 295.
232  Navrhoval vypuštění slova dobrovolném (viz CHRASTILOVÁ, Brigita a Petr MIKEŠ, ed.   Prezident republiky   
Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád.   Praha: ASPI, 2003).  
233 ŠIMÍČEK, Vojtěch. Komentář k čl. 9. In: Ústava České republiky: komentář. Praha: Linde, 2010, s. 159.
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Poměrného pak o kolektiv  reprezentovaný  volební stranou. Bez ohledu na to, jakou formu 

dotčený   kandidující   subjekt   nakonec   má,   ať   už   individuální   nebo   kolektivní,   musí   mu   být 

zaručeno právo na volnou soutěž respektující popsaná pravidla, což garantuje nejen Ústava ve 

svém čl. 5, ale i čl. 22 Listiny. Jde tedy o základní právo politické a obecně bychom o něm mohli 

hovořit jako o  právu na svobodnou soutěž politických sil 234, což se jeví jako pojmově více 

konformní s v Ústavě zakotveným institutem. Dle názorů Ústavního soudu by tato soutěž měla 

být   v ideálním   případě   natolik   otevřená,   že   primárním   sítem   pro   připuštění   k ní   má   být 

skutečnost,   že   kandidující   subjekty   prošly   „filtrem“   zákona   č.   424/1991   Sb.,   o   sdružování 

v politických   stranách   a   hnutích,   tudíž   splnily   test   kompatibility   s demokratickým   právním 

státem.   Další   omezení   přístupu  k volné   soutěži,   jako   je   například   stanovení   volební   kauce, 

respektive   příspěvku   na   volební   náklady   ve   smyslu   §   31   odst.   4   zákona   č.   247/1995   Sb., 

o volbách do Parlamentu České republiky, se již považuje za opatření způsobilé omezit takovou 

soutěž235. 

Institut   svobodné   soutěže   politických   sil   se   dostal   do   popředí   zájmu   mimo   jiné 

v souvislosti s přijetím ústavního zákona č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období 

Poslanecké sněmovny, který byl zrušen nálezem Ústavního soudu 236, čímž bylo znemožněno 

konání předčasných voleb. Jednou z imanentních součástí principu svobodné soutěže politických 

sil se tak v kontextu uvedeného nálezu v Kauze Melčák výslovně stalo i respektování délky 

volebního období a jednoznačné odmítnutí jiného než Ústavou aprobovaného 237 zásahu do jeho 

limitů. Stěžovatel v Kauze Melčák jednoznačně konstatoval, že zamýšlené zkrácení volebního 

období, byť s ohledem na aktuálně probíhající politickou  krizi, je stejně negativním  jevem, 

jakým by bylo jeho prodloužení, a taktéž v něm spatřoval zásah do práva na nerušený výkon 

poslaneckého mandátu a na očekávání politických sil z hlediska přizpůsobení si své činnosti 

cyklu jednotlivých volebních období 238. Ačkoli čl. 21 odst. 2 Listiny výslovně klade důraz, že 

dané volební období nesmí být prodlouženo vyjma odůvodněných případů239, z  výše  uvedeného 

_____________________________________________________________________________
234  PAVLÍČEK, Václav, et al.  Ústavní právo a státověda: II. díl, Ústavní právo České republiky, část 2.  Praha: 
Linde, 2004, s. 127. 
235 Nález sp. zn. Pl. ÚS 42/2000 ze dne 24. 1. 2001 (N 16/21 SbNU 113; 64/2001 Sb.).
236 Nález sp. Pl. ÚS 27/09 ze dne 10. 9. 2009 (N 199/54 SbNU 445; 318/2009 Sb.), jinak též „Kauza Melčák“.
237  Dojde-li   k rozpuštění   Poslanecké   sněmovny   prezidentem   republiky   dle   čl.   35   odst.   1   Ústavy,   tj.   pakliže 
„a) Poslanecká sněmovna nevyslovila důvěru nově jmenované vládě, jejíž předseda byl prezidentem republiky 
jmenován na návrh předsedy Poslanecké sněmovny; b) Poslanecká sněmovna se neusnese do tří měsíců o vládním 
návrhu zákona, s jehož projednáním spojila vláda otázku důvěry; c) zasedání Poslanecké sněmovny bylo přerušeno 
po dobu delší, než je přípustné; d) Poslanecká sněmovna nebyla po dobu delší tří měsíců způsobilá se usnášet, 
ačkoliv nebylo její zasedání přerušeno a ačkoliv byla v té době opakovaně svolána ke schůzi.“
238 Viz blíže nález ve věci Kauza Melčák. 

239  Čl. 10 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, stanoví, že v případě naplnění jím 
stanovených podmínek, může dojít k zákonem k prodloužení lhůt až o šest měsíců.
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názoru Ústavního soudu vyplývá, že je nezbytné uvážit i legalitu zásahů směřujících k jeho 

zkrácení, aby tyto byly ústavně konformní. 

Ve   světle   výše   prezentované   argumentace   Ústavního   soudu   v nálezu   ve   věci   Kauza 

Melčák je vhodné předestřít i opačný postoj v rámci odborné veřejnosti. Má zato, že přijetím 

ad   hoc  ústavního   zákona   zkracujícího   volební   období,   který   nadto   má   již   svou   analogii 

v ústavním   zákoně   č.   69/1998   Sb.,   o   zkrácení   volebního   období   Poslanecké   sněmovny, 

nedochází k nepřípustnému zásahu do ústavy, nýbrž k akceptovatelnému a důvodnému dotčení 

Ústavy   ústavo-zákonodárcem   bez   přímého   zásahu   do   jejích   ustanovení240.   Nadto   je   třeba 

připomenout, že odborná literatura v souvislosti s ústavním zákonem č. 69/1998 Sb. uváděla, že 

takové   zkrácení  „při   okamžitém   vyhlášení   demokratických   voleb…nezasáhlo   demokratické 

základy   státu   dané   Ústavou   –   nezměnilo   „podstatné   náležitosti   demokratického   právního 

státu““.241  Neplatí tedy bezvýhradně, že jakékoli dotčení, byť zdánlivé, principu vlády načas 

musí nevyhnutelně znamenat narušení nezměnitelných součástí. 

Vedle jednotlivých ustanovení samotné Ústavy 242, respektive Listiny 243, uvedený princip 

provádí   jednotlivé   právní   normy   se   silou   zákona.   Soutěž   politických   stran   se   realizuje 

prostřednictvím voleb, které musejí dle Ústavy vždy splňovat materiální test demokratických 

principů,   tedy   že   se   volební   právo   uplatňuje   v podobě   tajného   hlasování,   na   základě 

všeobecnosti, rovnosti a přímosti 244. Ačkoli tuto premisu musí splňovat všechny řády voleb, ať 

už se volí  na úrovni místních samospráv, vyšších  územních  samosprávných celků nebo do 

Parlamentu, kdy právě volby do Poslanecké sněmovny a Senátu patří z hlediska formování moci 

zákonodárné   a  tvorby prostředníka   mezi  suverénem   a státní   mocí  ve  smyslu Ústavy  k těm 

stěžejním. Z právních předpisů se silou zákona jsou konkrétní pravidla tvořící institut svobodné 

soutěže politických sil navazující na v Ústavě zakotvené maximy vymezena zejména zákonem 

č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých 

dalších zákonů, a zákonem č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických 

hnutích.

4.2.6 Tvorba politických rozhodnutí

Na  princip  svobodné  soutěže  politických  sil  vymezený  v  předcházející   podkapitole, 

_____________________________________________________________________________
240 SUCHÁNEK, Radovan. Nepohodlné články Ústavy aneb co nezměníme, to pomineme nebo vyložíme. In: Ústava 
ČR – vznik, vývoj a perspektivy. Praha. Leges, 2010, s. 93-121.
241 SYLLOVÁ, Jindřiška. Komentář k čl. 5. In: Ústava České republiky. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2007, s. 69.
242 Zejména čl. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Ústavy.
243 Zejména čl. 21, 22 Listiny.
244 Blíže viz podkapitola č. 4.2.3.
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bezprostředně   navazuje   jeden   z hlavních   atributů   procesu   rozhodování   v demokratickém 

právním   státě,   který   se   při   respektování   plurality   názorů   musí   nakonec   vyznačovat 

jednoznačností,   aby   nebyla   narušena   funkčnost   státního   tělesa,   a   tím   je   tvorba   politických 

rozhodnutí.   Čl.   6   Ústavy   základní   limity   tohoto   rozhodování   vymezuje   tak,   že  „politická 

rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním“, takto přijaté rozhodnutí 

však musí současně šetřit práva menšin v dané horizontální rovině, v níž jsou taková rozhodnutí 

formulována. Právě požadavek na ochranu práv menšin, tj. skupiny subjektů suveréna, nebo je 

reprezentujících kolektivů, jejichž pohled na daný problém není součástí majoritního názorového 

proudu, je promítnutím důrazu na zachování názorové plurality. Ačkoli je většinový rozhodovací 

princip jediný možný jak přijímat politická rozhodnutí v demokratické společnosti, nelze vždy 

tvrdit, že se jedná o vyjádření vůle absolutní většiny všech aktivně legitimovaných subjektů 

suveréna,   hovoříme-li   o   rozhodování   v podobě   konstituování   zprostředkujícího   subjektu 

suveréna   (volební   proces)  k participaci   na  státní   moci   nebo  o  účasti   suveréna  na  ní   přímo 

prostřednictvím rozhodovacího referenda, ale jde o většinu, jež se rozhodla využít svého práva 

podílet se na daném rozhodovacím procesu. Zde má objektivně místo polemika, do jaké míry je 

taková volba legitimní, když takto utvořená většina nakonec  de facto  reprezentuje jen určitý 

zlomek   subjektů   suveréna,   nikoli   jejich   absolutní   většinu,   avšak   činí   politická   rozhodnutí 

s dopadem na všechny členy suveréna. Praktický případ lze nalézt v parlamentních volbách v 

České republice, kde se průměrná volební účast za jednotlivá volební období pohybuje v případě 

Poslanecké sněmovny na 65,12 %, kdežto u Senátu pouze na 29,48 % oprávněných voličů245. 

Nicméně Parlament ze samotné Ústavy vstupuje nejednou ve svém volebním období do 

role   zákonodárce   nebo   ústavo-zákonodárce   a   přijímá   rozhodnutí   s   mocí   zákona,   respektive 

ústavního zákona, dopadající a zavazující všechny členy suveréna, tedy i ty, kteří se voleb vůbec 

nezúčastnili a nemohou se tak zahrnout do kategorie aktivní většiny ani menšiny. Nadto je od 

takto konstituované moci zákonodárné odvozena i vláda, která svými rozhodnutími rovněž má 

vliv  na všechny subjekty  suveréna. Avšak i s takovou mírou  legitimity  utvořená většina  je 

rozhodující většinou, respektuje-li zákonem stanovené limity pro její  zformování.  Český  právní 

___________________________________________________________________________
245 Účast ve volbách do Poslanecké sněmovny za jednotlivé roky: v roce 1996 se zúčastnilo 76,41 % voličů, v roce 
1998 se zúčastnilo 74,03 % voličů, v roce 2002 účast klesla na 58 %, roku 2006 naopak vzrostla na 64,47 %, roku 
2010 činila 62,6 %, v roce 2013 poklesla na 59,48 % a roku 2017 činila 60,84 %. V případě senátních voleb byla 
průměrná volební účast za 1. a 2. kolo v uskutečněných volbách (nezohledňujeme volby doplňovací) ještě nižší, a to 
následující: v roce 1996 činila 32,83 %, roku 1998 byla 31,36 %, v roce 2000 pak 27,64 %, roku 2002 činila 
28,31 %, v roce 2004 poklesla na 23,69 %, v roce 2006 pak 31,41 %, roku 2008 činila 34,69 %, v roce 2010 
dorazilo 34,62 % oprávněných voličů, roku 2012 přišlo jen 26,75 % voličů, v roce 2014 účast činila 27,66 %, roku 
2016 činila pouhých 25,46 % a nakonec v roce 2018 činila 29,38 %. Jedná se o průměrné hodnoty za obě kola 
senátních voleb, kdy až na jednu výjimku (rok 2002) disproporce mezi účastí v jednotlivých kolech činí až několik 
procent ve prospěch kola prvního. 
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řád nezná žádné omezení, které by stanovilo minimální procento účasti oprávněných voličů pro 

platnost voleb, a jediný omezující parametr, kterým zasahuje v případě poměrného systému do 

plurality   voleb   z hlediska   potřebného   počtu   hlasů,   je   zakotvení   tzv.   omezující   (uzavírací) 

klauzule stanovící minimální procento hlasů pro získání mandátu ve prospěch kandidujícího 

subjektu,   kdy   cílem   této   určité   restrikce   ryzí   plurality   je   snaha   zamezit   destabilizaci   moci 

zákonodárné zastoupením subjektů s minimální legitimitou. Je však otázkou, zda by případné 

zvýšení současné procentuální hranice 246, pokud by k němu zákonodárce přistoupil bez vážného 

důvodu, byť její výše nevyplývá ze samotné Ústavy, nemohlo být vnímáno jako zásah zejména 

do principu volné soutěže politických sil garantovaného čl. 5 Ústavy a tím jako narušení jedné ze 

zásad tvořících součást materiálního jádra, kdy by byla především omezena pluralita participace 

politických sil a tím názorů subjektů suveréna na výkonu státní moci prostřednictvím moci 

zákonodárné247.   Naopak   její   snížení,   které   by   fakticky   vedlo   k posílení   účasti   různých 

názorových   proudů   na   zprostředkovaném   výkonu   státní   moci,   by   takové   riziko   zřejmě 

neindikovalo, nicméně by bylo nutné zvážit jeho dopady na funkčnost celého systému.

Kategorizace   jednotlivých   forem   politického   rozhodnutí   je   klíčem   k vymezení   jisté 

diference mezi pojmem většiny ve vztahu suverén – volba zprostředkujícího subjektu a na druhé 

straně   utváření   politických   rozhodnutí   uvnitř   volbou   již   konstituovaného   zprostředkujícího 

subjektu   primárně   v podobě   moci   zákonodárné,   kdy   samotná   Ústava   stanoví   ve   svých 

jednotlivých ustanoveních požadavky na minimální většiny 248, aby mohlo být dané politické 

rozhodnutí přijato. V prvém případě je jeden z mantinelů množiny stanoven de facto jakýmkoli 

číslem   a   druhým   pólem   je   maximální   počet   těch   subjektů   suveréna,   kteří   jsou   aktivně 

legitimováni  k výkonu  volebního  práva.  Minimální  limity  pro  přijetí  politického  rozhodnutí 

uvnitř  zákonodárného   sboru, popřípadě  jeho   orgánu, nebo  vlády  jsou  pak stanoveny  přímo 

Ústavou, zákonem nebo podzákonnou právní normou 249, horní hranicí je pak počet členů daného 

kolektivního orgánu. Je-li konstituován zastupitelský sbor, je zachována poměrně široká pluralita 

politických sil a tím i názorů, nicméně v něm utvořená většina je následně  aktivně  legitimována 

___________________________________________________________________________
246  Ta základní činí dle § 49 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně  
a doplnění některých dalších zákonů, od 5 % do 20 % v závislosti na počtu subjektů tvořících kandidující hnutí. 
247 Ústavností tzv. uzavírací klauzule se zabýval i Ústavní soud, který připustil za splnění určitých podmínek její 
konformitu s principy demokratického právního státu.  „Existence omezovací klauzule je třeba v každém případě 
podmínit   pouze   závažnými   důvody,   přičemž   stoupající   hranice   omezovací   klauzule   je   odůvodnitelná   zvláště 
intenzivní závažností.“ (viz nález sp. zn. Pl. ÚS 25/96 ze dne 2. 4. 1997 (N 37/7 SbNU 251; 88/1997 Sb.).
248 Viz blíže čl. 39 Ústavy. Z hlediska rigidity a s čl. 5 Ústavy úzce související je stěžejní čl. 39 odst. 4 Ústavy, jenž 
stanoví, že  „k přijetí ústavního zákona a souhlasu k ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v čl. 10 a odst. 1 je 
třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů“. 
249  Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, 
jednací řád vlády.
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k tomu, aby konstituovala vrcholný orgán moci výkonné, kterým je vláda. Zde již dochází na 

rozdíl od ustavení Parlamentu coby orgánu moci zákonodárné, který může být ještě postaven na 

pluralitě subjektů, k převážení jednoho názorového proudu, a to zpravidla většinového, aniž by, 

vyjma   samotného   procesu   formování   předmětného   politického   rozhodnutí,   byl   dán   prostor 

menšinovému názoru, podaří-li se prosadit ten většinový. V případě konstituování vlády jde již 

oproti ustavení orgánů moci zákonodárné o požadavek na minimální počet, a to u obligatorního 

minima pro vyslovení důvěry ve smyslu čl. 68 odst. 3 Ústavy nadpoloviční většinou přítomných 

poslanců250, na druhé straně u fakultativního hlasování o nedůvěře dle čl. 72 Ústavy garantující 

možnost, nikoli povinnost, na návrh alespoň 50 poslanců, aby Poslanecká sněmovna vyslovila 

vládě nedůvěru, zde se však již musí jednat o množinu absolutní z celkového počtu 200 členů 

komory, tedy 101 poslanců pro vyslovení nedůvěry, aby bylo předmětné usnesení přijato.  

Je-li výše popsaným procesem konstituován zprostředkující subjekt tvořící mezičlánek 

mezi suverénem a státem aprobovaný společenskou smlouvou, Ústavou, k přijímání politických 

rozhodnutí, která již vůči jednotlivým entitám suveréna nebudou na rozdíl od rozhodovacího 

referenda nebo aktu voleb rozhodnutím přímým, ale zprostředkovaným výkonem jeho moci, 

a dojde-li k ustavení vrcholného orgánu moci výkonné, vlády, spouštějí se mechanismy tvorby 

politických rozhodnutí uvnitř jednotlivých orgánů moci zákonodárné, respektive výkonné. 

Právě důraz na šetření práv menšin a samotná skutečnost, že budou-li zachovány základní 

principy demokratického právního státu, může se aktuální většina stát v příští volbě, ať už při 

konstituování zákonodárného sboru, nebo při volbě uvnitř něj, menšinou a naopak, je jedním ze 

stěžejních  projevů  vyjádření  prostoru  názorové pluralitě  a  svobodné soutěži  politických  sil. 

F. A Hayek v tomto mechanismu spatřuje pojistku před zneužitím moci aktuální většinou, jelikož 

jeho garance je dána přímo společenskou smlouvou, a „umožňuje nám zbavit se vlády a pokusit 

se nahradit ji tou lepší. Nebo abychom to řekli jinak, je to jediná konvence, kterou jsme až 

doposud objevili, jak umožnit mírovou změnu“ 251. V respektování tohoto základního principu lze 

spatřovat jednu z dalších nezměnitelných součástí, protože jakékoli znemožnění tohoto procesu 

by  zásadním  způsobem  narušilo  proces  demokratického  vytváření  orgánů,  jejichž 

prostřednictvím se suverén podílí na výkonu státní moci. Aby nedocházelo ke „zneužití“ práv 

aktuální   většiny,   která   vzešla   z voleb   a   mohla   by   pojmout   úmysl   změnit   některé   základní 

vztahové principy garantované Ústavou, zakotvil do ní ústavodárce pro případ jakéhokoli zásahu 

do  této  vrcholové  právní  normy  státu  požadavek  na  kvalifikovanou   většinu   pro   naplnění 

___________________________________________________________________________
250 Viz blíže obecné požadavky na kvorum pro přijetí usnesení (čl. 39 Ústavy). 
251  HAYEK, Friedrich A. von. Demokratická procedura a rovnostářské cíle. In:  Právo, zákonodárství a svoboda. 
Praha: Academia, 1994, s. 379.

87



podmínek, aby Parlament mohl vstoupit do role ústavo-zákonodárce a přikročit, vyjma zásahu do 

jednotlivých složek materiálního jádra, k dílčím změnám Ústavy. Tento požadavek je  verbis 

expressis  vyřčen ve spojení čl. 9 odst. 1 s čl. 39 odst. 4 Ústavy. Cílem ústavodárce bylo, aby 

obligatorní požadavek na kvalifikovanou většinu působil jako garance jisté rigidity ústavního 

pořádku, kdy pro utvoření množiny s atributy ústavo-zákonodárce je takto stanovena potřeba 

širší než jen absolutní většiny jako v případě důvěry, respektive nedůvěry vládě reprezentující 

momentální většinu v Poslanecké sněmovně. Právě v uvedené komoře je tak nezbytné docílit 

nejen absolutní většiny všech, tj. 101 hlasů, ale je třeba k přijetí takového rozhodnutí získat 

alespoň dalších 19 poslanců, aby bylo dosaženo celkového minimálního počtu 120 hlasů, tedy 

i   těch,   kteří   mohou   být,   s ohledem   na   požadovaná   kvora   pro   vyslovení   důvěry,   respektive 

nedůvěry vládě, aktuálně součástí parlamentní menšiny, tj. opozice, nenastane-li situace, že tímto 

kvalifikovaným   počtem   disponuje   sama   vládní   většina.   Avšak   i   při   respektování   tohoto 

požadavku   na   kvalifikovanou   většinu   může   nastat   jistá   aberace,   při   vědomí   nezbytného 

schválení takového   návrhu   Senátem,   kdy   do   pozice   ústavo-zákonodárce   vstoupí   fórum 

reprezentující   méně,   než   je   absolutní   většina   všech   členů   Parlamentu252.   Navzdory   výše 

uvedeným skutečnostem lze požadavek na obligatorní kvalifikovanou většinu vnímat jako jeden 

z konkrétních projevů požadavku, aby většinové rozhodnutí šetřilo práv aktuální menšiny. Při 

vědomí významu této většiny pro vstup subjektů tvořících moc zákonodárnou do pozice ústavo- 

-zákonodárce lze mít za to, že i případnou snahou o snížení požadavku bez adekvátní náhrady 

uvedeného   mechanismu   na   takto   minimálně   Ústavou   definovanou   většinu   by   mohlo   dojít 

k vážnému ohrožení některé z podstatných náležitostí demokratického právního státu, zejména 

obecně definované ve větě druhé čl. 6 Ústavy. Připustím-li úvahu, že bikameralismus  jako 

takový nemusí být nezbytně nezměnitelnou součástí ústavy, bylo by vhodné v případě zájmu 

o úpravu dotčeného institutu najít mimo Poslanecké sněmovny jiného ústavního institutu, jenž by 

participoval na tak zásadním rozhodování, jakým je zásah do prvotní společenské smlouvy. 

Nejdemokratičtější by bylo, pokud by se v této věci na rozhodování mohl podílet přímo suverén. 

___________________________________________________________________________
252  Zmíněná  odchylka  by  mohla  teoreticky   nastat v  důsledku  aktuálního  složení  Senátu ve  spojení  s ústavním 
požadavkem pouze na 3/5 většinu nikoli všech, ale jen přítomných senátorů. Je-li při pravidelné dvouleté obnově 
1/3 Senátu tato právě uprázdněna a vykonává-li v důsledku toho mandát pouze 54 senátorů z celkového počtu 81 
a přihlédneme-li ke skutečnosti, že komora je usnášení schopná za přítomnosti alespoň 1/3 svých členů (viz čl. 39  
odst. 1 Ústavy), činí toto kvorum 27 senátorů, a je-li dle čl. 39 odst. 4 Ústavy k přijetí posuzovaného usnesení 
komory zapotřebí souhlasu alespoň 3/5 většiny přítomných senátorů, mohla by se v této komoře legálně projevit pro 
zásah do Ústavy množina 17 senátorů. I když by tato situace zřejmě  de facto  nenastala s ohledem na časovou 
omezenost   takového  statu   quo  a   nezbytnost   souhlasu   s dotčenou   materií   i   ze   strany   Senátu,   v případě   plné 
obsazenosti Senátu v počtu 81 senátorů, je, při respektování výše uvedených principů stanovících minimální počty 
pro rozhodování, pro přijetí ústavního zákona potřeba alespoň podpory 17 senátorů, což ve spojení se 120 poslanci 
činí 137 hlasů zákonodárců, tj. pouhých 48,8 % z celkového počtu všech členů Parlamentu  (viz SUCHÁNEK, 
Radovan. Komentář k     čl. 39. In:   Ústava České republiky: komentář.   Praha: Linde, 2010, s. 476-477).   
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Co   do   vývoje   dotčeného   ustanovení   Ústavy,   zaznamenala   v průběhu   legislativního 

procesu   jistých   změn   pouze   věta   druhá,   která   byla   předkladatelem,   tedy   vládou,   původně 

navržena v tomto znění:  „Žádné rozhodnutí většiny nesmí pro budoucnost vyloučit pluralitu 

názorů ani omezit práva přehlasovaných.“ 253 Toto znění do jisté míry lépe vystihuje teleologii 

posuzovaného   ústavněprávního   institutu   v kontextu   argumentace   uvedené   výše,   nicméně 

v průběhu projednávání materie orgány České národní rady, došlo ke zobecnění této věty do 

podoby, jak ji zná platná Ústava, v níž byla předložena jako tisk č. 154 ve formě společné 

výborové zprávy a následně ústavodárcem přijata. 

4.2.7 Ochrana přírodního bohatství jako jeden z cílů státu

Ačkoli   vládní   návrh   Ústavy   nepředpokládal   zakotvení   ochrany   životního   prostředí 

v jejich základních ustanoveních, z iniciativy budoucího prezidenta republiky Václava Havla se 

v ní tato zmínka nakonec objevila. Ve srovnání s ostatními zde zařazenými právními instituty 

čl.   7   Ústavy   nezakotvuje   ani   určité   pravidlo   vztahující   se   k formě   vlády,   ani   některé 

z fundamentálních práv. Je svou konstrukcí ležící na pomezí mezi preambulí postrádající tradiční 

normativní charakter a jednotlivými články Ústavy, jež jsou nadány normativním aspektem, 

projevením   hodnotového   zaměření   ústavního   pořádku,   který   není   jen   prostým   souborem 

procesních   pravidel   a   mechanismů,   tedy   určitou   množinou   pravidel   chování.   Předmětné 

ustanovení   koncipované   Václavem   Havlem   do   podoby,   že  „stát   dbá   o   šetrné   využívání 

přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství, jako rovnováhy a druhové rozmanitosti.“ 254, 

bylo nakonec přijato Českou národní radou takto: „Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů 

a ochranu přírodního bohatství“ 255. Takto verbis expressis formulovaný jeden ze státních cílů je 

svým důrazem na šetrný přístup k životnímu prostředí projevem moderního pojetí Ústavy, která 

je koncipována jako ústavně právní dokument přelomu 2. a 3. tisíciletí, který je charakteristický 

globálním tlakem na udržitelnost prostředí kolem nás. Stejně tak, jak je zde projeven moderní 

charakter   hodnotového   právního   státu   typický   pro   demokracie   po   2.   světové   válce,   je 

z dotčeného ustanovení patrný rovněž apel na ochranu tzv. veřejných statků 256, což lze vnímat 

i jako určitý odkaz respektování základních vztahů stojících u počátku společenské smlouvy 

s důrazem na  jejich  dlouhodobou  udržitelnost257.  Nicméně  samotné  ustanovení  čl.  7  Ústavy

_____________________________________________________________________________
253  CHRASTILOVÁ, Brigita a Petr MIKEŠ, ed.  Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý 
a český právní řád. Praha: ASPI, 2003, s. 393.
254 Tamtéž.
255 Viz čl. 7 Ústavy.
256 ŠIMÍČEK, Vojtěch. Komentář k čl. 7. In: Ústava České republiky: komentář. Praha: Linde, 2010, s. 132.
257 Přijmu-li veřejný statek jako entitu patřící všem subjektům  suveréna  bez  jakéhokoli  omezení  přístupu  k  němu
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bezesporu dopadá a svůj apel směřuje na statky soukromé i veřejné, protože určitá komodita, 

zahrnutelná do množiny například přírodního bohatství, může být, za splnění určitých podmínek, 

zejména zákonných, statkem veřejným i soukromým 258. Lze však obecně konstatovat, že snahou 

státu, respektive ústavodárce, aby bylo šetrně nakládáno s prostředím kolem nás, bylo primárně 

regulovat   právě   ten   vztah,   kdy   činností   subjektů   suveréna   se   statek   veřejný   stává   statkem 

soukromým259, aby bylo takové nakládání s veřejnými  statky dlouhodobě udržitelné,  naopak 

činnost subjektů suveréna při výkonu jejich vlastnických práv pak má  zatěžovat  tyto  veřejné 

statky co nejméně a neměla by vést k jejich neúměrnému ztenčování. Předmětné ustanovení je 

následně provedeno konkrétními normami se silou zákona260.

Tak jak je  obtížné  konstatovat,  že preambule  Ústavy, jež  sama o sobě není  nadána 

normativní povahou, by mohla být součástí materiálního jádra ústavy, když její stěžejní úloha, 

ostatně jak bylo podrobně rozebráno v předcházejících kapitolách, tkví ve stanovení základního 

hodnotového   rámce   daného   demokratického   právního   státu   nastiňujícího   jeho   státní   ideu, 

v jejímž světle jsou následně jednotlivá ustanovení ústavy interpretována, bylo by toto složité 

konstatovat i o samotném čl. 7 Ústavy. Jeho textem je vyřčen základní hodnotový rámec, který 

vyznává uvedené státní těleso a jeho provázanost souvisí zejména s Listinou. 

4.2.8 Právo na územní samosprávu

Již Rousseau označuje za prvotní a základní společenskou jednotku rodinu, kdy otce 

přirovnává k hlavě státního tělesa a děti k lidu261. Lze si však jen  z  hlediska  funkčnosti  obtížně 

_________________________________________________________________________

z pohledu kladení překážek jeho dosažitelnosti, je to něco, co lze vnímat jako komodity společně s tzv. soukromými 
statky (zde je již přístup omezen vlastnickým právem jednotlivých subjektů suveréna) dotvářející prostředí kolem 
nás. V období prapůvodního, dle Rousseaua ideálního, přirozeného stavu by tak měly být veškeré komodity statkem 
veřejným,   a   právě   postupné   utváření   soukromých   statků   a   soukromého   vlastnictví   mělo   mít   za   následek 
nerovnováhu prapůvodního stavu, jež vyústila v potřebu uzavření společenské smlouvy spojené s ustavením státního 
tělesa, kde bude stanovena určitá „harmonie“ a jež bude také prostřednictvím subjektů státní moci vynucována. 
258  Například zvěř je coby obnovitelné přírodní bohatství, je-li živá  res nullius, bez ohledu na skutečnost, zda se 
nachází na nehonebním nebo honebním pozemku náležejícím do té či oné honitby, je tedy veřejným statkem. 
Vlastnické právo k ní získává oprávněný lovec až ulovením, kdy se tato stává již statkem soukromým. Jiným 
případem může být lesní porost, který nemůže být, vyjma naplnění zákonem stanovených podmínek, oplocen a musí 
být přístupný všem, naplňuje tak parametry veřejně přístupného statku.
259  Typickým příkladem může být podzemní voda. Nachází-li se v zemi, je bezesporu statkem veřejným, nicméně 
aby se dostala ke koncovému spotřebiteli (domácnost, právnická osoba apod.), musí být z tohoto podzemního zdroje 
(například v podobě laguny) odčerpána prostřednictvím vrtu za použití určitého technického prostředku (čerpadla) 
a následně je nejčastěji prostřednictvím vodovodu dovedena do úpravny vody a ke koncovému spotřebiteli. Právě 
momentem vyčerpání z podzemní laguny se stává soukromým statkem, a stát proto reguluje formou stanovení limitů 
vodoprávním úřadem (orgánem veřejné moci) osobu, jíž svědčí právo odběru vody, aby tak nečinila v rozsahu, který 
by mohl být v rozporu s šetrným využíváním přírodních zdrojů.
260  Například zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů nebo zákon č. 449/2001 
Sb., o myslivosti. 
261 ROUSSEAU, Jean-Jacques O společenské smlouvě neboli, O zásadách státního práva. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 
2002, s. 13. 
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představit,   že   by   správa   věcí   veřejných,   respektive   řízení   státního   tělesa   prostřednictvím 

jednotlivých složek veřejné moci, mohla být zabezpečena pouze na centrální úrovni s celostátní 

působností. Vždyť právě rodiny, jako základní společenská jednotka již od pravěku a jejich 

sdružováním ve starověku na územním principu vytvářené obce, chceme-li řecké polis, tvořily 

základní stavební kámen prvotních státních těles. Právě na příkladu starověkého Řecka nebo 

Říma  je  patrné,  že tyto  prvotní demokracie  nebyly  utvářeny  z vrchu, ale  vznikaly  zezdola, 

z jednotlivých obcí, které se sdružovaly v nadřazené celky. Základní územní jednotky a tím 

i jejich samospráva, protože bez ní by nemohly být spravovány, se tak stávají jednou z nedílných 

složek demokracie zajišťujících stabilitu mezičlánku, etablovaného na demokratickém principu 

při respektování zásad demokratického právního státu řečených výše, mezi individuem coby 

subjektem suveréna a státní mocí zabezpečující chod státního tělesa jako celku. Platí premisa, že 

každý subjekt suveréna coby kontraktační strana společenské smlouvy je současně občanem 

nějakého územního samosprávního celku, ať už se jedná o základní entitu v podobě obce, nebo 

v podmínkách   České   republiky   o   některý   z vyšších   územních   samosprávných   celků,   tedy 

kraje262.   Přidaná   hodnota   pro   stabilizaci   demokratické   formy   vlády   spatřovaná   v územní 

samosprávě je obecně uznávanou premisou, kterou konstatoval i Ústavní soud, když tvrdí, že 

„demokracie, má-li být skutečnou vládou suverénního lidu, lidem a pro lid, nemůže být, byť 

nepřímo,   distribuována   z parlamentu   směrem   dolů,   ale   naopak   musí   vyrůstat   jako   produkt 

občanské společnosti zdola až k nejvyšším orgánům státní moci“ 263.  Uvedené právo, kdy daný 

územní samosprávný celek je právnickou osobou, veřejnoprávní korporací, nadanou mimo jiné 

vlastním  rozpočtem a schopností sám sebe spravovat nezávisle  na vůli státní moci v rámci 

státního tělesa s celostátní působností, vyjma však zejména činnosti její složky zákonodárné, 

respektive ústavo-zákonodárné, jež může svou materií dopadat na tyto entity a stanovit jim meze 

výkonu  jejich  pravomocí,  lze  v  obecné  rovině  s  ohledem   na   význam   pro   stabilitu 

demokratického právního státu jako takového (viz výše) označit jako jednu z nezměnitelných 

součástí takového státního tělesa. Tomu svědčí nejen umístění předmětného čl. 8 Ústavy, jenž 

stanoví, že „zaručuje se samospráva územních samosprávných celků“ v základních ustanoveních 

Ústavy (čl. 1–11), jež Václav  Havel  vnímal  jako  množinu  determinující  materiální  jádro,  ale

_____________________________________________________________________________
262  Přijmu-li premisu, že zakotvení práva na územní samosprávu by mohlo být součástí materiálního jádra, pak 
konkrétní vertikální členění předmětného institutu lze jen obtížně označit za podstatnou náležitost demokratického 
právního státu, když tuto úvahu lze opřít nejen o analogii s bikameralismem v případě moci zákonodárné,  ale 
i o samotnou strukturu Ústavy, kdy zakotvení práva na územní samosprávu jako takového se věnuje hlava prvá 
zachycující základní ustanovení, zatímco konkrétnímu vymezení územní samosprávy, včetně jejího členění (nelze 
jej označit za čistě vertikální z hlediska nadřízenosti a podřízenosti, snad jen z pohledu územního) se věnuje hlava 
sedmá Ústavy. 
263 Nález sp. zn. Pl. ÚS 13/05 ze dne 22. 6. 2005 (N 127/37 SbNU 593; 283/2005 Sb.).
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i judikovaný  názor Ústavního soudu, jenž  považuje  „místní samosprávu za nezastupitelnou 

složku rozvoje demokracie“264. 

Abych správně vymezil základní princip dotčeného právního institutu jako podstatné 

náležitosti demokratického právního státu, je třeba vyložit definici pojmu územní samospráva, 

kdy výlučně této je přisuzováno ono privilegované postavení v rámci ústavního systému. Nelze 

tudíž   tuto   vlastnost   vztáhnout   i   na  zájmovou   samosprávu265  tvořenou   například   rozličnými 

spolky, svazy apod., kdy i tato správa, identicky jako samospráva územní, je oproti samosprávě 

soukromé  nadána atributem veřejnosti, což je primární determinant rozlišující tyto dva druhy 

správy266. Z hlediska ústavního systému je tedy favorizován princip samosprávy na formátu 

příslušnosti subjektů suveréna k určitému území, jež je dílčí samosprávnou jednotkou v rámci 

státního tělesa jako celku. Nelze však již přijmout výklad, že by atribut nezměnitelnosti dopadal 

i na Ústavou aprobované členění územní  samosprávy na její základní  jednotky,  tedy obce, 

a kraje, jež označuje čl. 99 Ústavy jako vyšší územní samosprávný celek, kdy však platí premisa, 

že každá základní územně samosprávná jednotka musí být součástí některého vyššího územního 

samosprávného   celku.   Oporou   této   úvaze   je   i   skutečnost,   že   v historii   samostatné   České 

republiky  vstoupilo uvedené členění  územních  samospráv v život až 1. 1. 2000, kdy nabyl 

účinnosti ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, ze 

dne 3. 12. 1997, o jehož přijetí rozhodovala moc zákonodárná nikoli z pozice ústavodárce, ale již 

ústavo-zákonodárce,   tudíž   nebyla   legitimována   k tomu,   aby   rozhodovala   o   tak   podstatných 

náležitostech ústavy, jakými jsou její nezměnitelné součásti. 

Výše zmíněná  diferenciace  územní  samosprávy v našem  právním  prostředí  byla  sice 

v Ústavě   zakotvena   až   k 1.   1.   2000,   nicméně   diskuse   na   uvedené   téma   probíhaly   již   při 

projednávání Ústavy samotným ústavodárcem, který nakonec zvolil obecné vymezení. Již vládní 

návrh   dotčeného   článku   předpokládal   zakotvení   dvoustupňové   územní   samosprávy   přímo 

v základních ustanoveních, kdy uvažoval znění, že  „zaručuje se samospráva obce a vyššího 

územně samosprávného celku“ 267. Vyšší územní samosprávné celky pak měly být nazývány 

kraje nebo země a  Václav  Havel  ve  svých  rukopisných  poznámkách  k  textu  návrhu  Ústavy

_____________________________________________________________________________
264 Nález sp. zn. Pl. ÚS 1/96 ze dne 19. 11. 1996 (N 120/6 SbNU 369; 294/1996 Sb.).
265  PODHRÁZKÝ, Milan. Komentář k čl. 8. In:  Ústava České republiky: komentář.  Praha: Linde, 2010, s. 137 
a násl.
266  O   veřejnou   samosprávu   se   jedná   tehdy,   slouží-li   tato   širšímu   okruhu   než   pouze   konkrétnímu   jednotlivci, 
respektive jeho nejbližšímu okolí, v rámci státního tělesa, avšak její vymezení je stále užší (slouží omezené nebo 
určitými shodnými znaky vymezené skupině osob v rámci státu) než státní správa, zabývající se správou státního 
tělesa jako celkem bez rozdílu například příslušnosti k určitému území nebo zájmové skupině  (viz ROUSSEAU, 
Jean-Jacques.   O společenské smlouvě neboli, O zásadách státního práva.   Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2002).  
267 HAVEL, Václav. Několik poznámek na téma české ústavy. In: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na 
československý a český právní řád. Praha: ASPI, 2003, s. 392.
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dokonce   doporučoval   v příslušné   hlavě   věnované   územním   samosprávám   zakotvit   výslovně 

jednotlivé  vyšší územně samosprávné celky 268. Havlovým cílem  nebylo primárně  dosáhnout 

efektivnější   veřejné   správy   jako   takové,   ale   vytvořením   těchto   územních   celků   etablovat 

mezičlánek mezi obcí a státem, který by lépe umožnil občanům identifikovat se se státním 

tělesem a Morava a Slezsko, které měly být dle něj nazývány nikoli kraji, ale zeměmi, měly být 

nadány   oproti   ostatním   vyšším   územním   samosprávným   celkům   i   některými   symbolickými 

atributy státnosti269. Zřejmě byl ve svých úvahách veden vlastní zkušeností se Slovenskem, kam 

až mohou vést secesionistické tendence a nastane-li situace, kdy se obyvatelé  některých  území 

nedostatečně   ztotožňují   se   státním   tělesem,   a   chtěl   se   těchto tendencí do budoucna 

vyvarovat. Při koncipování a projednávání návrhu Ústavy v České národní radě však již ve 

společné výborové zprávě a následně i na samotném plénu převážila u ústavodárce koncepce 

zakotvit právo na samosprávu v základních ustanoveních jen obecně. Prostor dané pojetí dostalo 

až   v samostatné   hlavě   věnované   územní   samosprávě,   tedy   mimo   podstatných   náležitostí 

demokratického právního státu.

4.2.9 K ostatním základním ustanovením Ústavy dle Václava Havla

O   tom,   že   by   samotné   ustanovení   čl.   9   odst.   2   Ústavy   mělo   být   nadáno   atributem 

nezměnitelnosti  coby podstatná náležitost  demokratického  právního státu, již bylo podrobně 

pojednáno   v předchozích   kapitolách,   jelikož   jde   o   jednu   z hlavních   pojistek   zachování 

demokratického právního státu jako takového. Neplatila-li by tato premisa již z podstaty (aniž by 

byla nadto výslovně zmíněna v textu normy nejvyšší právní síly), nebylo by možné uplatňovat 

základní   maximy   vyplývající   z ostatních  právních  institutů   nadaných  vlastností  být   součástí 

materiálního jádra. Současně lze konstatovat, že nejen pouze čl. 9 odst. 2 Ústavy, ale s ním 

i zbylé dva odstavce čl. 9 Ústavy 270  je třeba vnímat jako podstatné náležitosti demokratického 

právního státu, respektive jakýkoli zásah do jimi garantovaných principů by byl vnímán jako 

suspenze takto hodnotově zformovaného státního tělesa. Vždyť pokud by k zásahům nejen do 

Ústavy,   ale   i   ostatních   součástí   ústavního   pořádku   byl   povolán   někdo   jiný   než   ústavo- 

-zákonodárce, tedy subjekt s menší kvalifikací271, než Ústava přiznává této množině uvnitř  moci

___________________________________________________________________________
268  Česká   republika   tak   měla   být   v jeho   pojetí   členěna   na:   Pražský   kraj,   Jihočeský   kraj,   Západočeský   kraj, 
Severočeský kraj, Východočeský kraj, Zemi moravskou a Zemi slezskou  (viz CHRASTILOVÁ, Brigita a Petr 
MIKEŠ, ed.   Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád.   Praha: ASPI, 2003,   
s. 423).
269 Tamtéž, s. 120.
270  Čl. 9 odst. 1 Ústavy: „Ústava může být doplňována či měněna pouze ústavními zákony.“ Čl. 9 odst. 3. Ústavy: 
„Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu.“
271 Subjekt s větší kvalifikací, kterým by byl ústavodárce, ani nepřipouštíme, jelikož platí již  výše  vyřčená  premisa, 
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zákonodárné,   byla   by   bezesporu   narušena   celková   koncepce   hierarchie   právních   norem 

a právního řádu státního tělesa jako celku, kdy právě požadavky na kvalifikovaný subjekt, jenž je 

legitimován   k přijetí   normy   určité   právní   síly,   jsou   jednou   z podmínek   naplnění   jejich 

charakteristických   znaků272.   Neméně   důležitý   je   rovněž   prvek   rigidity,   jenž   je   vtělen   do 

požadavku   na   legislativní   proces   vycházející   z uvedeného   ustanovení,   čímž   je   garantován, 

ve spojení s čl. 9 odst. 2 Ústavy a případně dalšími   ustanoveními,   požadavek   na zajištění 

stability ústavního pořádku. Nároky kladené na adresáty ustanovením čl. 9 odst. 3 Ústavy jsou 

pak legitimním apelem vlastním každému demokratickému právnímu státu konstatujícím obecné 

pravidlo, že výkladem jakékoli součásti právního řádu dotčeného tělesa nemůže být legitimně 

odstraněna nebo ohrožena některá ze složek základních principů tvořících demokratický právní 

stát, tudíž i těch, které přesahují poměrně úzce definovanou množinu jeho atributů spadajících do 

kategorie materiálního jádra střeženou čl. 9 odst. 2 Ústavy. Nerespektování tohoto pravidla 

orgány veřejné moci, jimž je dotčené ustanovení primárně adresováno, by vedlo k narušení 

imanentních definičních znaků právního státu založeného na hodnotovém základě, což by bylo 

v rozporu   s čl.   1   odst.   1   Ústavy,   jenž   Českou   republiku   definuje   mimo   jiné   právě   jako 

demokratický právní stát. 

Vycházím-li   z kategorizace   podstatných   náležitostí   demokratického   právního   státu 

nastíněné ve svých poznámkách k návrhu Ústavy budoucím prezidentem republiky Václavem 

Havlem, že by tyto měly být obsaženy pod čl. 1 až 11 Ústavy, je vhodné se alespoň dotknout 

ustanovení   hovořících   o   vázanosti   mezinárodními   smlouvami   (čl.   10,   10a,   10b   Ústavy) 

a věnujících se otázce území a státních hranic (čl. 11 Ústavy) 273. První z uvedených článků 

doznal   za dobu   účinnosti   Ústavy   značných   změn   zejména   v souvislosti   s přijetím   ústavního 

zákona č. 395/2001 Sb., kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jímž  byla  Ústava  rozšířena  o  čl.  10a,  čl.  10b,

_____________________________________________________________________________

že moc zákonodárná, respektive k tomu aprobovaný kvalifikovaný subjekt uvnitř ní, může v postavení ústavodárce 
vstoupit výlučně jednou, a to v souvislosti s konstituování nového státního tělesa v podobě přijímání základního 
ústavního   dokumentu   coby   společenské   smlouvy,   včetně   jejích   podstatných   náležitostí,   které   se   stanou   jejími 
nezměnitelnými součástmi, a jejím přijetím se tohoto svého postavení navždy po dobu existence daného státního 
tělesa dobrovolně vzdává.
272 V daném případě rozumějme rozlišování mezi právní normou se silou ústavního nebo obyčejného zákona.
273 V době přípravy ústavního dokumentu, pokud by byly zohledněny veškeré připomínky Václava Havla, by čl. 10 
Ústavy   vypadal   takto:  „(1)   Mezinárodní   smlouvy   o   základních   svobodách   a   lidských   právech   schválené 
Parlamentem a ratifikované prezidentem republiky jsou bezprostředně závazné a mají sílu zákona. (2) Ostatní 
mezinárodní smlouvy schválené Parlamentem a ratifikované prezidentem republiky jsou bezprostředně závazné 
a mají sílu zákona.“  a čl. 11 Ústavy následovně:  „(1) Území České republiky tvoří nedílný celek a je vymezeno 
státními hranicemi. (2) Změna hranic je možná jen ústavním zákonem.“ (CHRASTILOVÁ, Brigita a Petr MIKEŠ, 
ed.    Prezident  republiky  Václav  Havel   a jeho  vliv  na československý  a  český   právní řád.    Praha:  ASPI,  2003,   
s. 393-394).
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čl.   10   byl   změněn,   a   došlo   k odstranění   dvoukolejnosti   mezinárodních   smluv   dělených   na 

smlouvy o lidských právech a základních svobodách, aplikující monistický princip, a ty ostatní, 

uplatňující dualistický princip, z hlediska jejich aplikační přednosti274. 

Následující čl. 11 Ústavy pak ve svém konstatování, že Česká republika tvoří nedílný 

celek, navazuje na jednotnost území vyřčenou již v čl. 1 odst. 1 Ústavy 275  a z ní vyplývající 

koncepci unitárního státu, jenž je členěn pouze vnitřně na územní samosprávné celky 276, avšak 

při zachování své jednoty. Ačkoli by se uvedené vymezení formy státu z hlediska jeho územní 

organizace i ve světle ústavy Spolkové republiky Německo, kdy její Základní zákon jako jednu 

ze svých nezměnitelných součástí označuje mimo jiné právě dělení na jednotlivé spolkové země, 

v pojetí České republiky jako unitárního státu mohlo jevit jako jedna z podstatných náležitostí 

demokratického právního státu, odborná literatura se kloní k jinému názoru 277. Byť by opačné 

tvrzení mohlo nalézt podporu rovněž v úvahách vznesených Václavem Havlem při koncipování 

pojetí   územní   samosprávy   vznikající   České   republiky   při   tvorbě   její   Ústavy278 a   z nich 

vyvozovaných obav z případných secesionistických tendencí některých území, se kterými se 

museli právní předchůdci České republiky zejména v průběhu 20. století nejednou potýkat 279, což 

by   svědčilo   jistému   lpění   na   koncepci   unitárního   státu.   V   dotčeném   ustanovení   kladený 

požadavek, aby hranice tohoto unitárního státu byly měněny výlučně právní normou se silou 

ústavního zákona, je třeba vnímat jako stanovení určitého limitu, jehož standard by neměl být 

snížen a jenž mimo jiné navazuje na tradici státnosti československé, kdy Ústava 1920 stanovila 

identický  formální  požadavek  na změnu  státní  hranice.  Na druhé straně by bylo z hlediska 

praktického fungování státního tělesa, kdy čas od času z různých důvodů vyvstane požadavek na 

úpravu státních hranic, nefunkční, aby bylo jakékoli takové těleso „uzamčeno“ do svých hranic 

ke dni přijetí prvotní společenské smlouvy a jejich následná změna byla do budoucna vyloučena.

_____________________________________________________________________________
274  Nadále již je užívána pouze jedna kategorie, a to mezinárodních smluv obecně, jejichž aplikační přednost před 
zákonem   v případě   rozporu   zůstala   v Ústavě   zachována.   Tímto   tudíž   nedošlo   ani   ke zhoršení   postavení 
mezinárodních   smluv   o   lidských   právech   a   základních   svobodách,   jejichž   přednost   před   zákonem   tímto   byla 
zachována. Pro úplnost dodáváme, že tato aplikační přednost je výlučně ve vztahu k zákonům obyčejným, nikoli 
těm ústavním (viz MOLEK, Pavel. Komentář k     čl. 10. In:   Ústava České republiky: komentář.   Praha: Linde, 2010,   
s. 184). 
275Viz blíže podkapitola č. 4.2.2.
276 Základní územní samosprávné celky (obce) a vyšší územní samosprávné celky (kraje). 
277 „Domníváme se totiž, že případná změna formy vlády ani státního zřízení ještě sama o sobě neznamená narušení  
podstatných náležitostí demokratického právního státu (řada monarchií a federací může být daleko výkonnějšími 
demokratickými  a právněstátními systémy  než mnohé  unitární republiky).“  (viz ŠIMÍČEK, Vojtěch. Komentář 
k čl. 9. In:   Ústava České republiky: komentář.   Praha: Linde, 2010, s. 159).  
278 Viz podkapitola č. 4.2.8.
279  Připomeňme například situaci Slovenska, která vedla až k rozdělení státu v roce 1992, nebo tendence některých 
pohraničních území s převahou německy mluvícího obyvatelstva v 1. polovině 20. století. 
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Tento princip by musel být bezesporu dříve či později z praktických důvodů prolomen. Snížení 

stávajícího ústavního požadavku na změnu státních hranic právní normou se silou ústavního 

zákona   například   na   úroveň   obyčejného   zákona   by   však   bezesporu   znamenalo   významné 

ohrožení   integrity   státního   tělesa,   jelikož   by   pravomoc   rozhodovat   o   úpravách   jednoho 

z   imanentních definičních   znaků   každého   státu,   kterým   rozsah   jeho   území   je,   byla   odňata 

kvalifikovanějšímu subjektu z hlediska požadavku potřebné většiny pro přijetí usnesení, kterým 

je ústavo-zákonodárce, a svěřena „pouze“ zákonodárci. 

4.3 Podstatné náležitosti ve světle judikatury Ústavního soudu

O tom, že jedním  ze stěžejních  zdrojů seznání atributů  materiálního  jádra ústavy je 

judikatura Ústavního soudu, již bylo pojednáno výše. Jeho hodnota spočívá mimo jiné i v tom, 

že   svou   činností   adresátům   ústavy,   tedy   všem   subjektům   suveréna,   ústavo-zákonodárce 

nevyjímaje,   jednoznačně   pojmenovává   ty   právní   instituty,   jež   jsou   nadány   vlastností   být 

podstatnou   náležitostí   demokratického   právního   státu,   která   je   projevem   jejich   původu 

v přirozeném právu. Jejich seznání je tudíž důležitým nástrojem pro efektivní ochranu před 

případným   narušením   těchto   institutů.   Jak   konstatoval   Ústavní   soud, „tyto   zásady   nejsou 

dotknutelné ani formálněprávně souladně provedenou změnou Ústavy, protože mnohé z nich jsou 

zjevně přirozeně-právního původu, a stát tedy není jejich poskytovatelem, ale může a musí je 

jako ústavní stát pouze zaručovat a chránit“ 280.  Následující kapitola si tudíž neklade za cíl 

prezentovat   veškerá   rozhodnutí   Ústavního   soudu   související   s podstatnými   náležitostmi 

demokratického právního státu, ale s pomocí některých z nich dotvořit mozaiku nezměnitelných 

součástí ústavy, jež byly prezentovány výše, dále pak konkretizovat některé obecné postuláty 

zakotvené   v základních   ustanoveních   Ústavy   a   tvořící   zejména   obecné   součásti   pojmu 

demokratického právního státu.  

Jedním z takto pojmenovaných institutů je požadavek zákazu retroaktivity a obecnosti 

zákona, které patří mezi imanentní znaky právního státu jako takového, jenž byl verbis expressis 

formulován   v nálezu  Ústavního  soudu populárně   nazývaném  Kauza  Melčák281. V  něm   byla 

mimo jiné podrobena přezkumu i otázka požadavku obecnosti zákona, kterou se zabýval, vedle 

dalších ústavně garantovaných práv, Ústavní soud i v rozhodnutí ve věci ústavnosti stanovení 

veřejného zájmu existujícího  v  konkrétní  věci  stanovené  zákonem282.  Důsledné  respektování

_____________________________________________________________________________
280 Nález sp. zn. Pl. ÚS 19/08 ze dne 26. 11. 2008 (N 201/51 SbNU 445; 446/2008 Sb.).
281 Nález sp. zn. Pl. ÚS 27/09 ze dne 10. 9. 2009 (N 199/54 SbNU 445; 318/2009 Sb.).
282 Nález sp. zn. Pl. ÚS 24/08 ze dne 17. 3. 2009 (N 56/52 SbNU 555; 124/2009 Sb.), Letiště Praha.
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požadavku   obecnosti   zákona,   tedy   zavazující   obecný   předem   individuálně   neurčený   okruh 

adresátů, jako jednoho z esenciálních znaků každého zákona coby obecné normy, k jejímuž 

vydání je v demokratickém právním státě důsledně respektujícím princip dělby moci aprobována 

moc zákonodárná, lze považovat za jeden ze základních principů materiálního právního státu 283. 

Nerespektování   tohoto   pravidla   by   současně   vedlo   k narušení   základního   principu   dělby 

jednotlivých   mocí   uvnitř   státního   tělesa,   kdy   k vydávání   individuálních   aktů   jsou   primárně 

povolány orgány moci výkonné a soudní, nemohou však být autory právních aktů se silou 

zákona, nadto ústavního zákona, jejichž jedním z imanentních znaků je právě jejich obecnost. 

„Ústavní   soud   opakovaně   zdůrazňuje,   že   považuje   princip   obecnosti   ústavního   zákona   za 

komponent kategorie podstatných náležitostí právního státu“ 284. Co se týče narušení principu 

retroaktivity,   spatřoval   toto   Ústavní   soud   zejména   v tom,   že   napadený   zákon   byl   přijat   až 

v průběhu zkracovaného volebního období285. 

Ke  znakům  každého   právního  státu   náleží  rovněž   princip  předvídatelnosti  a  zákaz 

libovůle   orgánů   veřejné   moci,   jenž   výslovně   formuloval   Ústavní   soud   v roce   2003.   Zde 

judikoval příkaz, že Ústavní soud „musí se cítit vázán svými vlastními rozhodnutími, která může 

svou judikaturou přezkoumat jen  za určitých  podmínek“ 286.  Současně však tento za splnění 

určitých podmínek připouští prolomení uvedené zásady, kdy však musí, zobecním-li konkrétní 

požadavky,   dojít   ke   změně   výchozích   podmínek,   za   nichž   přijal   tento   předchozí   obsahově 

totožné rozhodnutí.

___________________________________________________________________________
283 Nález sp. zn. Pl. ÚS 55/2000 ze dne 18. 4. 2001 (N 62/22 SbNU 55; 241/2001 Sb.).
284 Nález sp. zn. Pl. ÚS 27/09 ze dne 10. 9. 2009 (N 199/54 SbNU 445; 318/2009 Sb.).
285 Blíže viz podkapitola č. 4.2.5.
286 Nález sp. zn. Pl. ÚS 11/02 ze dne 11. 6. 2003 (N 87/30 SbNU 309; 198/2003 Sb.).
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5 Ochrana nezměnitelných součástí ústavy

V předešlých kapitolách jsem podrobně nastínil, jak významnou roli zastává zákonodárný 

sbor, v podmínkách České republiky dvoukomorový Parlament, při přijímání základního ohniska 

právního   řádu,   tedy   ústavy,   v níž   jsou   vtěleny   rovněž   podstatné   náležitosti   demokratického 

právního  státu a  zejména  je  její  nedílnou  součástí  zakotvení  předmětného  institutu  v celém 

právním  systému.  Tak,  jak  je  zastupitelský  sbor  nadán  možností  vstoupit  do role 

zprostředkujícího   ústavodárce,   což   může   učinit   výlučně   jednou   za   dobu   své   existence   při 

zachování kontinuity státního tělesa 287, je to právě on, kdo je v podmínkách Ústavy aktivně 

legitimován k zásahům do její materie z pozice ústavo-zákonodárce. Pouze tato složka státní 

moci,   při  zachování  základních   vztahů  vyplývajících  z její   dělby  na horizontální   úrovni,  je 

způsobilá svým rozhodovacím procesem 288  potenciálně narušit materii nezměnitelných součástí 

ústavy. Je to tedy Parlament, kdo by měl v prvé řadě bdít nad ochranou ústavy, protože je 

jedinou entitou, která je v posuzovaném státním tělese způsobilá k zásahům do ústavní materie 

formou  legislativního  procesu, a právě  tato  složka státní  moci  by se primárně  měla  zdržet 

jakýchkoli projevů vůle 289, jež mohou vést k jednání v rozporu s čl. 9 odst. 2 Ústavy, což by 

v důsledku   znamenalo   narušení   podstatných   náležitostí   pomyslné   společenské   smlouvy 

vtělených do ústavy. Nastane-li však, že selžou mechanismy „brzd“ uvnitř moci zákonodárné 290 

a   norma,   která   je   v rozporu   s požadavkem   čl.   9   odst.   2   Ústavy,   nesplňuje   tedy   materiální 

hledisko, ale je přijata bezchybně s ohledem na formální požadavky legislativního procesu, se 

nakonec  stane platnou 291, je třeba  pro zjednání  nápravy, aby na základě iniciativy  subjektu 

suveréna292, tedy jedné ze stran prvotní společenské smlouvy, směřující k napadení postupu 

zasahujícího  podstatné  náležitosti  v  podobě  materie  chráněné  čl.   9   odst.   2   Ústavy,   byla

___________________________________________________________________________
287 Blíže viz podkapitola 1.3.
288 Tento podrobně upravuje samotná Ústava, dále pak zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, 
zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, případně příslušná usnesení jednotlivých parlamentních komor. 
289 S ohledem na skutečnost, že Parlament je kolektivním orgánem složeným z konkrétních fyzických osob (subjektů 
suveréna), které jsou na rozdíl od ostatních fyzických osob nejen adresáty projevů vůle formovaných v podobě 
legislativní činnosti, včetně právním řádem aprobovaných zásahů do ústavní materie, ale při sdružení do určité 
množiny (kvalifikovaná většina ve smyslu čl. 39 odst. 4 Ústavy) uvnitř tohoto kolektivního orgánu mohou vstoupit 
do role tzv. ústavo-zákonodárce, což jim umožňuje nakládat s ústavní materií. 
290  Nutno podotknout, že dle požadavků Ústavy musí s jakýmkoli zásahem do normy se silou ústavního zákona 
vyslovit souhlas nejen Poslanecká sněmovna, ale i Senát. V uvedeném případě však dle čl. 50 odst. 1 Ústavy není 
prezident republiky, coby představitel moci výkonné, nadán pravomocí vrátit přijatý zákon s odůvodněním ve lhůtě 
patnácti dní. Díky této skutečnosti odpadá relevance polemiky, zda má podpis prezidenta republiky u návrhu zákona 
charakter tzv. promulgace  zákona, či zda jde o úkon ryze formálního charakteru  (viz SLÁDEČEK, Vladimír. 
Komentář k     čl. 87. In:   Ústava České republiky Komentář.   2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 517-518).  
291 Viz čl. 52 Ústavy.
292  § 64 zákona o ÚS, provádějící čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy jasně stanoví identifikaci konkrétního subjektu 
suveréna, respektive množiny subjektů suveréna, který je aktivně legitimován podat návrh na zrušení zákona nebo 
jeho ustanovení pro rozpor s ústavním pořádkem. 
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aktivována další ze „záchranných brzd“, kterou je moc soudní, respektive Ústavní soud. Pokud 

selže i tato složka státní moci, nezbývá suverénu než uplatnit jedno ze stěžejních politických 

práv garantovaných Listinou, kterým je právo na odpor293.  

Shora popsaný princip by však bylo možné bezvýhradně aplikovat pouze tehdy, jednalo-

li by se o zákony obyčejné, nikoli ústavní. Zejména k případu nálezu Ústavního soudu ve věci 

Kauza   Melčák   je   vedena   řada   polemik,   v jejichž   světle   nelze   pominout   závěr,   že   samotná 

existence čl. 9 odst. 2 Ústavy může jen obtížně založit aktivní legitimaci Ústavního soudu 

v přezkumu ústavních zákonů, byť ve spojení s jakýmkoli jiným ustanovením ústavy. Je tedy 

důvodné zastávat postoj, že v případě ústavních zákonů je třeba, selže-li moc zákonodárná, 

hledat nápravu primárně u suveréna, tedy využít institutu ultima ratio v podobě uplatnění práva 

na odpor294. Právě v souvislosti s rozhodnutím Ústavního soudu v Kauze Melčák je kompetence 

této ústavní instituce ve věci přezkumu ústavních zákonů předmětem odborné diskuse 295. Při 

vědomí okolnosti, že na danou pravomoc Ústavního soudu existuje řada názorů, budou níže 

prezentovanému   rozboru   ve   věci   ochrany   nezměnitelných   součástí   ústavy   podrobeny   oba 

diskutované přístupy. Samotná akceptace ingerence ústavního soudnictví v přezkumu ústavních 

zákonů, je přímo úměrná tomu, jak tuto „pravomoc“ budou respektovat ostatní ústavní instituce.

5.1 Role Parlamentu v ochraně materiálního jádra

Podmínky, za jakých vstupuje Parlament do role ústavo-zákonodárce a kdy rozhoduje 

v pozici zákonodárce, jsou podrobně rozvedeny v podkapitole 4.1.2 této práce. Tento orgán 

zprostředkující   vůli   suveréna,   jak   nakládat   v rámci   základních   mezí   daných   podstatnými 

náležitostmi   demokratického   právního   státu   se   státní   mocí,   je   nadán   nejen   pravomocí 

konstituovat státní těleso v podobě přijetí prvotní společenské smlouvy, když coby ústavodárce 

v roli ústavodárného shromáždění rozhoduje o jejím schválení, ale je také jedinou složkou státní 

moci, jež je způsobilá takový stát  de iure  „dekonstituovat“. Tento moment může nastat za 

předpokladu,   že   ústavo-zákonodárce   ve   smyslu   čl.   39   odst.   4   Ústavy   překročí   požadavky 

stanovené čl.  9  odst.  2  Ústavy  a  tímto  vybočením  z  mantinelu  jemu  dané  kompetence  tak 

___________________________________________________________________________
293 Čl. 23 Listiny.
294  SUCHÁNEK,   Radovan.   Nepohodlné   články   Ústavy   aneb   co   nezměníme,   to   pomineme   nebo   vyložíme. 
In: Ústava ČR – vznik, vývoj a perspektivy. Praha. Leges, 2010, s. 115.
295 „Podle některých Ústavní soud pravomoc rušit ústavní zákony má (tj. měl ji od počátku Ústavy) a lze ji dovodit 
„akceptovatelným výkladem“ čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy „v duchu“ čl. 83 Ústavy (Wintr), podle jiných ji má  
nikoliv na základě čl. 87, ale jen na základě čl. 83 Ústavy (Šimíček), podle jiných ji nemá a nikdy neměl (Mikule),  
podle   jiných   ji   „uzurpoval“   (Masopust).“  (viz   SUCHÁNEK,   Radovan.   Nepohodlné   články   Ústavy   aneb   co 
nezměníme, to pomineme nebo vyložíme. In:   Ústava ČR – vznik, vývoj a perspektivy.   Praha: Leges, 2010, s. 114).   
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vstoupí, do role „nepravého“ ústavodárce296.

Nastane-li v průběhu legislativního procesu, že ústavo-zákonodárce, respektive nepravý 

ústavodárce,   jedná   v rozporu   s požadavkem   Ústavy   na   nepřípustnost   změny   podstatných 

náležitostí demokratického právního státu, o jejichž podstatě bylo pojednáno výše, je prvním 

z nápravných mechanismů vycházejících ze samotné Ústavy obligatorní požadavek na to, aby 

s projednávanou materií, která zasahuje do jakékoli normy, jež je součástí ústavního pořádku 297, 

vyslovily příslušným kvorem souhlas obě parlamentní komory 298, tudíž Poslanecká sněmovna 

i Senát. V opačném případě by nebyl naplněn formální požadavek legislativního procesu. Tento 

procesní postup zvyšuje pravděpodobnost, že nastane-li situace, kdy takto závadná předloha 

projde   úspěšně   všemi   čteními   příslušné   parlamentní   komory,   může   být   zastavena   při 

projednávání v té komoře, která se předmětnou materií bude zabývat jako druhá v pořadí 299. 

Uplatní-li se zde v praxi představa zaznívající již při schvalování Ústavy 1920, že ani „senátoři 

třeba téže politické strany nebudou se chtít spokojovati úkolem sacího papíru pro koncepty 

poslaneckou sněmovnou jim předložené“ 300, lze bikameralismus jako takový označit za jednu 

z prvních pojistek v řadě, které mají střežit nedotknutelnost materiálního jádra ústavy. Avšak ani 

takový mechanismus nezaručuje absolutní ochranu, a i v tomto modelu může dojít k selhání. 

Platí rovněž obecné pravidlo ve smyslu čl. 51 Ústavy, že přijaté zákony, ať už se silou 

ústavního, nebo běžného zákona, podepisuje předseda Poslanecké sněmovny a za moc výkonnou 

prezident  republiky  a  předseda  vlády301.  Na  to,  jaký  význam  má   podpis   výše   zmíněných

___________________________________________________________________________
296  Nepravého proto, že v rámci existence konkrétního státního tělesa, jehož základní vztahové principy uvnitř 
jednotlivých mocí horizontálně a ve vztahu k suverénu vertikálně stanoví ústavní dokument, jenž je projevem 
prvotní   společenské   smlouvy,   může   zprostředkující   subjekt   k tomuto   aktu   aprobovaný   suverénem,   kterým   je 
zastupitelský sbor, vstoupit pouze a jen jednou, a to při přijetí primárního ohniska právního řádu daného státu. 
Ostatní situace, kdy se ukáže, že příslušná kvalifikovaná většina zasahovala, ačkoli je to čl. 9 odst. 2 Ústavy 
zapovězeno, do nezměnitelných součástí ústavy, je třeba označit jako vybočení z role prostého ústavo-zákonodárce, 
avšak nelze hovořit o ústavodárci v pravém slova smyslu. Proto je nanejvýš vhodné užít v této souvislosti spojení 
„nepravý“ ústavodárce.
297 Vedle samotné Ústavy jde o normy vymezené čl. 3 a 112 Ústavy.
298 Viz čl. 39 odst. 4 Ústavy.
299 V uvedené   situaci   je   vytvořen   předpoklad   pro   jeden   z přínosů   bikameralismu   v ústavním   systému   České 
republiky. Role druhé parlamentní komory nastává zejména tehdy, převládají-li v jednotlivých komorách rozdílné 
politické proudy, což s ohledem na rozdílnost volebního systému do každé z komor není výjimečným jevem, a je tak 
větší   předpoklad   objektivizace   hodnocení   projednávané   materie   z hlediska   konformity   s čl.   9   odst.   2   Ústavy 
a obecně požadavků na materiální hledisko projednávaných návrhů, která může být potlačena například stranickou 
disciplínou.
300 Tisk č. 2421, Zpráva ústavního výboru k ústavní listině Československé republiky podle § 14. a 17. jednacího 
řádu,   1920   [online]   Praha:   Poslanecká   sněmovna   Parlamentu   České   republiky   [cit.   2017-12-31].   Dostupné 
z: http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/tisky/T2421_01.htm.
301  V případě   předsedy   Poslanecké   sněmovny   zákon   č.   90/1995   Sb.,   o   jednacím   řádu   Poslanecké   sněmovny, 
umožňuje přenesení této pravomoci na některého z místopředsedů, kdy § 30 odst. 2 tohoto zákona výslovně stanoví, 
že  „při zastupování předsedy Sněmovny mají místopředsedové Sněmovny práva a povinnosti předsedy“, avšak 
v případě prezidenta možnost takové substituce jiným ústavním činitelem, jako tomu bylo například v Ústavě  1920, 
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ústavních činitelů, zejména pak prezidenta republiky, se názory v právní teorii různí a existují 

dva rozdílné pohledy. Podstatou těchto polemik je, zda jde o tzv. promulgaci, tedy slavnostní 

vyhlášení zákona spočívající současně ve vyhodnocení materie přijaté Parlamentem z hlediska 

procesní i obsahové konformity s ústavním pořádkem 302, či zda má pouze charakter formalizace 

projevu vůle prezidenta republiky nevyužít ústavního práva suspenzivního veta garantovaného 

mu čl. 50 Ústavy 303. Z konstrukce právního řádu České republiky lze usuzovat na převážení 

tohoto výkladu, kdy prezident republiky je nadán pravomocí vstoupit do legislativního procesu 

v této   fázi   výlučně   a   jenom   tím,   když   využije   svého   práva   přijatý   zákon   vetovat.   Jinou 

kompetenci mu v něm Ústava ani jiná ústavní norma nepřisuzují. Na případné nepodepsání 

přijatého zákona v návaznosti na uplatněné suspenzivní veto, setrvá-li však Parlament na svém 

původním stanovisku, nebo nekonání ve smyslu Ústavy ve stanovené patnáctidenní lhůtě lze 

teoreticky nahlížet jako na nerespektování osobních pravomocí prezidentu republiky daných mu 

čl. 62 písm. h), i) Ústavy 304. Je zjevné, že ani za předpokladu, že by bylo možné uplatnit institut 

suspenzivního (odkládacího) veta i na ústavní zákony, což ostatně čl. 50 odst. 1 ve spojení 

s čl. 62 písm. h) Ústavy výslovně zapovídá, nejednalo by se o mechanismus, který by mohl 

v konečném důsledku zvrátit proces směřující k vyhlášení materiálně vadné normy odporující 

požadavku čl. 9 odst. 2 Ústavy, jelikož se nejedná o veto absolutní, které by naopak toto hledisko 

splňovalo.   Ostatně   je   třeba   připomenout,   že   již   samotná   konstrukce   §   107   odst.   3   zákona 

č. 95/1990 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, dovozuje, že v případě uplatnění institutu 

suspenzivního   veta   prezidentem   republiky   a   současně   za   předpokladu   setrvání   Poslanecké 

sněmovny na původním návrhu zákona ve smyslu čl. 50 odst. 2 Ústavy je takto přijatý zákon po 

podpisu   předsedou   Poslanecké   sněmovny   zaslán   k podpisu   předsedovi   vlády.   Bez   nutnosti 

podpisu prezidentem republiky. Tudíž i za situace, že by Ústava umožňovala  de lege ferenda 

využít suspenzivního veta také v případě ústavního zákona, neměl by tento projev vůle zásadní 

význam, trvala-li by absolutní většina v rámci zákonodárného sboru na svém, když se jedná 

o ještě menší  kvalifikovanou  většinou  než  pro  primární  přijetí  ústavního  zákona,  pokud   by 

___________________________________________________________________________

současný právní řád nezná. Jde-li o podpis předsedy vlády, ústavní zvyklost, ačkoli toto není upraveno žádnou 
normou, zažila možnost podpisu místopředsedou vlády. 
302 KREJČÍ, J. Promulgace zákonů, její vztah k sankci, publikaci a soudcovskému zkoumání zákonů. Praha: Vesmír, 
1926.
303  O tom, že se jedná o prosté osvědčení svého rozhodnutí nevetovat zákon, na němž se usnesl Parlament, je 
přesvědčen například F. Weyr (viz WEYR, František.   Československé právo ústavní.   Praha: Melantrich a.s., 1937,   
s. 198-199). 
304 Dle R. Suchánka platí premisa, že  „nechce-li zákon podepsat, má jej vetovat – nechce-li jej vetovat, má jej 
podepsat“  (viz SUCHÁNEK, Radovan. Komentář k     čl. 51. In:    Ústava České republiky: komentář.    Praha: Linde,   
2010, s. 626.), jiný postup, než učinění určitého projevu vůle platné právo nezná. 
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ovšem pro futuro tento poměr nebyl v případě konstituování suspenzivního veta i ve prospěch 

dané materie modifikován jinak, na jeho vstoupení v platnost. 

Odlišná   situace   nastává   tehdy,   půjde-li   o   zákon   ústavní,   kdy   čl.   50   odst.   1   Ústavy 

nepřipouští uplatnění institutu suspenzivního veta na daný typ právní normy. Zde je pak na místě 

užití jazykového i logického výkladu ve spojení s čl. 62 písm. i) Ústavy ve srovnání s ostatními 

ustanoveními Ústavy, kdy tento jasně hovoří ve vztahu k podpisu zákonů jako o povinnosti 305, 

nikoli o možnosti. Nerespektování této skutečnosti by tedy mohlo zakládat porušení ústavních 

povinností.   Stejně   tak,   jako   je   podpis   předsedy   Poslanecké   sněmovny   projevem   dokončení 

schvalovacího procesu uvnitř Parlamentu a deklarování souladu materie zachycené v podobě 

paragrafového znění na papíře jako autentického projevu vůle utvořeného příslušnými postupy 

uvnitř moci zákonodárné, je podpis prezidenta standardně projevem učiněným navenek, který 

značí dokončení legislativního procesu, a to primárně z jeho formální stránky. V takovém pojetí 

pak lze signaci předsedou vlády, respektive jejím místopředsedou, přisuzovat faktické naplnění 

jednoho z primárních úkolů obsažených v samotném textu slibu člena vlády, kde stojí, že „bude 

zachovávat její  (České republiky, poznámka autora)  Ústavu a zákony a uvádět je v život“ 306. 

S ohledem   na   výše   uvedené   nelze   předpokládat,   že   by   pomocí   institutu   podpisu   ústavního 

činitele, zejména prezidenta republiky, Parlamentem přijatého ústavního zákona, který by byl 

v rozporu   s požadavky   čl.   9   odst.   2   Ústavy,   bylo   možné   při   respektování   ústavních   limitů 

dosáhnout zvrácení procesu směřujícího k nabytí účinnosti takové normy.

5.2 Ústavní soud a ochrana materiálního jádra

Dojde-li  k selhání  principů  zakotvených  v legislativním   procesu  a  je   nakonec   přijata 

právní norma se silou ústavního zákona, z hlediska formálních požadavků ústavně konformním 

způsobem, avšak vykazuje nesoulad s požadavkem čl. 9 odst. 2 Ústavy z pohledu materiální 

ústavnosti, tedy svého obsahu, je dovozována možnost 307, byť sporná 308, zřejmě aplikovatelná 

výjimečně zejména na takové normy, kde zjevně absentuje dodržení formální stránky ústavnosti,

___________________________________________________________________________
305 Vyjma zákona nikoli ústavního za předpokladu uplatnění postupu dle čl. 50 Ústavy.
306 Čl. 69 odst. 2 Ústavy.
307  Jeden   ze závěrů   prezentovaných   v odborné   literatuře   k rozhodnutí   ve   věci   Kauza   Melčák   se   s kompetencí 
Ústavního soudu zrušovat ústavní zákony vypořádává tím způsobem, že: „obecně uznáváme možnost – avšak zcela 
výjimečnou (zřejmě jen v případě nedostatku kompetence či v proceduře) – aby Ústavní soud zrušil ústavní zákon“ 
(viz SLÁDEČEK, Vladimír. Komentář k     čl. 87. In:    Ústava České republiky. Komentář  . 2. vydání. Praha: C. H.   
Beck, 2016, s. 951-952). 
308 Viz poznámka č. 295 ve spojení s rozhodnutím Ústavního soudu ve věci Kauza Melčák.
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taxativně vymezené kategorie aktivně legitimovaných osob, respektive orgánů, 309  domáhat se 

podáním k Ústavnímu soudu dle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy zrušení takového zákona nebo 

jeho   jednotlivých   ustanovení,   je-li   shledán   jejich   rozpor   s ústavním   pořádkem.   Je   tím 

dovozována ústavní pojistka integrity ústavy z hlediska jejího materiálního jádra, kdy je v rámci 

vymezení   principů   brzd   a   rovnováh   vytvořen   prostor   pro   podání   „opravného   prostředku“ 

směřujícího ke zrušení údajně vadného zákona z hlediska konformity s ústavou. Projevem vůle 

v podobě přijetí autoritativního rozhodnutí, nálezu, by tak mohla  ad absurdum  složka moci 

soudní zvrátit projev vůle utvořený ve formě přijetí zákona jinou entitou státní moci, a to mocí 

zákonodárnou. 

Uvedená   konstrukce   by   tak   umožňovala   díky   zahrnutí   subjektů   účastnících   se   na 

legislativním procesu 310 do množiny aktivně legitimovaných subjektů způsobilých podat návrh 

ve smyslu čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy efektivní realizaci práv těchto menšin, kdy důvodnost 

užití   pojmu  menšina  dovozuji   z  domněnky,   že  je   nepravděpodobné,   byť  to  není   technicky 

vyloučené, že by příslušné podání učinil subjekt, nebo v případě, jedná-li se o množinu osob, se 

stal její součástí, který by současně byl zahrnut v množině kvalifikované většiny kterékoli z do 

procesu zapojených parlamentních komor, jenž by se v průběhu legislativního procesu vyslovila 

pro   přijetí   napadeného   zákona   a   vstoupila   tak   do   role   nepravého   ústavodárce.   Tuto   úvahu 

legitimizuje i skutečnost, že vezme-li se v potaz celkový počet členů jednotlivých parlamentních 

komor  a  odečte-li  se  od nich  počet  zákonodárců   nezbytných   pro zformování   kvalifikované 

většiny ve smyslu čl. 39 odst. 4 Ústavy a srovnáme-li tyto údaje s požadavkem § 64 odst. 1 

písm. b) zákona o ÚS vymezujícím minimální počet zákonodárců nezbytný pro podání návrhu 

dle čl. 87 odst. 1  písm.  a)   Ústavy311,  je  možné  matematicky  dosáhnout  ve  všech  případech 

___________________________________________________________________________
309 Viz § 64 odst. 1 a 3 zákona o ÚS, který možnost podání takového návrhu dává: prezidentu republiky, skupině 
alespoň 41 poslanců nebo 17 senátorů, senátu Ústavního soudu v souvislosti s rozhodováním o ústavní stížnosti, 
vládě v návaznosti na zjištění mezinárodního soudu dle § 118 zákona o ÚS, dále pak osobě, která podala ústavní 
stížnost za podmínek dle § 74 zákona o ÚS, respektive osobě, jež podala návrh na obnovu řízení za podmínek dle 
§ 119 odst. 4 zákona o ÚS. Současně je ve smyslu čl. 95 odst. 2 Ústavy ve spojení s § 64 odst. 3 zákona o ÚS 
k podání návrhu na zrušení zákona nebo jeho části aktivně legitimován i soud, dojde-li k závěru, že zákon, jenž má 
aplikovat, je v rozporu s ústavou.
310 Prezident republiky, kvalifikovaná množina poslanců nebo senátorů. V případě vlády ve spojení s požadavkem 
§ 118 zákona o ÚS je konstrukce podmínek pro podání návrhu na zrušení zákona nebo jeho části motivována 
primárně reakcí na podnět mezinárodního soudu, lze si tedy jen obtížně představit, že by nastala taková situace, že 
by vláda své aktivní legitimace využila v reakci na vítězství jiné množiny zákonodárců tvořící kvalifikovanou 
většinu, v níž by současně vláda, respektive ji podporující zákonodárci, nebyli účastni. 
311 V případě Poslanecké sněmovny je pro dosažení kvalifikované většiny z celkového počtu 200 poslanců třeba 
alespoň   120,   kdy  pro   podání   návrhu   ve   smyslu   čl.  87   odst.  1   písm.   a)   Ústavy   je  dle   zákona   o  ÚS   aktivně  
legitimovaným subjektem množina alespoň 41 poslanců, tudíž disponibilní rozdíl činí maximálně 39 poslanců. 
Z hlediska Senátu při jeho plné obsazenosti v počtu 81 zákonodárců a minimálním požadavku na kvalifikovanou 
většinu 17 senátorů a zohlednění zákonem o ÚS vyžadované minimální množiny k podání návrhu na zrušení zákona 
nebo jeho části v počtu 17 senátorů pak činí disponibilní rozdíl maximálně 47 senátorů.
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takové situace, že každá z uvažovaných kvalifikovaných většin, ať už pro přijetí sporné normy, 

nebo podání návrhu k Ústavnímu soudu, bude obsahovat jiné subjekty suveréna tvořící ve svém 

celku Parlament. Avšak za splnění předpokladu, že se přijetí sporného zákona bude pohybovat 

na   hranici   uvažované   čl.   39   odst.   4   Ústavy,   tudíž   ochrana   parlamentní   menšiny   v podobě 

možnosti iniciovat přezkum ze strany moci soudní je ve spojení s ústavním zákonem umožněna 

primárně za situace, že členové Parlamentu učiní výlučně ten, či onen projev vůle, nikoli oba 

současně  a   bude-li   se  v průběhu   zákonodárného   procesu,  zejména  pak   na  půdě  Poslanecké 

sněmovny, jednat o do jisté míry těsné vítězství kvalifikované většiny. Současně pak prezident 

republiky, ačkoli nemůže s odkazem na čl. 50 odst. 1 Ústavy dle platné ústavy zasáhnout do 

legislativního procesu uplatněním suspenzivního veta 312 v případě ústavních zákonů, je Ústavou 

a zákonem o ÚS nadán pravomocí podat návrh na zrušení zákona nebo jeho části, má-li za to, že 

je tento v rozporu s ústavou, nadto s podstatnými náležitostmi demokratického právního státu.

S ohledem na formulaci čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy, kde stojí, že se lze na Ústavní soud 

obrátit ve věci „zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním 

pořádkem   nebo   zákonem“,   bude   vždy   nezbytné   vypořádat   se   před   samotným   přezkumem 

s otázkou, zda lze uvedený institut uplatnit na posuzovanou normu. Z hlediska kontinuity je 

vhodné připomenout úpravu obsaženou v Ústavě 1920 313. Argumentace ve prospěch přezkumu 

ústavních zákonů Ústavním soudem, pak hovoří například o nezbytnosti, aby kategorie ústavních 

zákonů byla subsumována pod pojem  „zákon“  ve smyslu čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy ve 

vztahu k přezkumu konformity zákona splňujícího atributy zákona ústavního s požadavky čl. 9 

odst.   2   Ústavy,   tedy   zda   jím   nedošlo   k nepřípustnému   zásahu   do   podstatných   náležitostí 

demokratického   právního   státu314.   Věcná   příslušnost   ústavního   soudnictví   posuzovat   soulad 

ústavního zákona s materiálním  jádrem ústavy je zakotvena i v rakouském nebo německém 

ústavním systému, k čemuž se ve své argumentaci odkazuje rovněž Ústavní soud, kdy připomíná 

soulad  v  dotčeném  nálezu  formulovaných   úvah   právě   s  hodnotami   a   principy   ostatních 

___________________________________________________________________________
312 Lze si jen obtížně představit situaci, kdy by měl prezident republiky výhrady k předloženému návrhu jakéhokoli 
zákona z hlediska konformity s ústavou a upozornil by na ně moc zákonodárnou, přešla by je tato bez důkladného 
posouzení a za předpokladu jejich důvodnosti, aniž by je v dalším procesu zodpovědně reflektovala. Nastane-li však 
taková situace, dává konstrukce ústavního pořádku k dispozici opravný prostředek, kdy může prezident republiky 
využít svého práva podat zrušovací návrh k Ústavnímu soudu.
313 Prvorepublikový ústavní systém zněním čl. I odst. 1 zákona č. 121/1920 Sb. z. a n., kterým se uvozuje ústavní  
listina   Československé   republiky,   výslovně   formuluje   pravidlo,   že  „zákony   odporující   ústavní   listině,   jejím 
součástkám  a  zákonům  ji měnícím  a  doplňujícím  jsou neplatné“.  Je  pak  na Ústavním  soudu Československé 
republiky, aby posoudil konformitu zákonů přijatých Národním shromážděním nebo sněmem Podkarpatské Rusi 
s ústavním pořádkem. Předmětná ustanovení však dopadala pouze na obyčejné zákony, nikoli ty ústavní. Tento 
výklad aplikuje i F. Weyr, který současně připomíná, „že v době mezi vydáním vadného zákona (sc. obyčejného) 
a  jeho prohlášením  za neplatný  (ústavním  soudem)   i  takovýto  zákon  může  platně  měnit  a  doplňovat  ústavu“ 
(viz WEYR, František.   Československé právo ústavní.   Praha: Melantrich a.s., 1937, s. 96).  
314 Nález sp. Zn. Pl. ÚS 27/09 ze dne 10. 9. 2009 (N 199/54 SbNU 445; 318/2009 Sb.).
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demokratických   právních   států.   Zejména   však   v   odlišném   stanovisku   ústavního   soudce 

Vladimíra Kůrky k odkazovanému nálezu Ústavního soudu je zdůrazněno, že z výše uvedeného 

principu by nemělo být dovazováno pravidlo paušální možnosti vztažení čl. 87 odst. 1 písm. a) 

Ústavy na jakýkoli ústavní zákon, ale pouze na ten, jenž by mohl být v rozporu s požadavky čl. 9 

odst. 2 Ústavy, tudíž je toto třeba vnímat jako výjimečný postup. 

Jsou-li tedy splněny výše uvedené podmínky a za předpokladu, že nejsou dány důvody 

nepřípustnosti návrhu dle § 66 zákona o ÚS nebo zastavení řízení dle § 67 zákona o ÚS, 

přistoupí Ústavní soud k přezkumu formální i materiální ústavnosti 315  posuzovaného zákona. 

Dojde-li Ústavní soud k závěru, že existuje rozpor zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení 

s ústavou, respektive požadavkem čl. 9 odst. 2 Ústavy, rozhodne nálezem o jejich zrušení dnem, 

který   v něm   určí,   nejdříve   však   zpravidla   datem   zveřejnění   předmětného   nálezu   ve   Sbírce 

zákonů. V opačném případě návrh na zrušení zákona nebo jeho části zamítne. Věcně příslušným 

subjektem v rámci organizace Ústavního soudu k rozhodování ve věci dle čl. 87 odst. 1 písm. a) 

Ústavy je dle zákona o ÚS samotné plénum, tedy kolegium tvořené všemi soudci tohoto soudu, 

kterých je dle čl. 84 Ústavy celkem patnáct, kdy plénum je usnášeníschopné za předpokladu, že 

je přítomno alespoň deset soudců. Ustanovení § 13 zákona o ÚS formuluje požadavek, že 

rozhodnutí ve věci návrhu na zrušení zákona nebo jeho části musí být přijato alespoň devíti 

přítomnými soudci. Přijetím takového rozhodnutí by byly, za předpokladu založení kompetence 

Ústavního   soudu   k danému   přezkumu,   vyčerpány   veškeré   opravné   prostředky   s využitím 

institucí veřejné moci aprobované Ústavou a v úvahu by již přicházelo výlučně konání druhé 

smluvní strany pomyslné společenské smlouvy, a to konkrétních subjektů suveréna, kteří se 

uzavřením tohoto rousseauovského kontraktu vzdali ve prospěch státu části svých práv a svobod, 

vyjma například práva na odpor.

Připustím-li, že je v určitých mezních situacích založena kompetence Ústavního soudu 

svým rozhodnutím derogovat právní normu se silou ústavního zákona, a de facto i de iure je tak 

množina  devíti  ústavních   soudců   nadána  pravomocí   zrušit   projev  vůle  zformovaný 

kvalifikovanou   většinou   zákonodárce,   respektive   nepravého   ústavodárce,   v   rámci   moci

___________________________________________________________________________
315 Otázka materiální ústavnosti je vztažena k přezkumu souladu napadené normy s ústavou, respektive podstatnými 
náležitostmi demokratického právního státu. Hovoříme-li o hledisku formální ústavnosti, pak je ve smyslu § 68 
odst. 2 zákona o ÚS třeba posoudit, zda norma  „byla přijata a vydána v mezích Ústavou stanovené kompetence 
a   ústavně   předepsaným   způsobem“,   což   směřuje   primárně   k přezkumu   dodržení   všech   formálních   náležitostí 
v průběhu samotného legislativního procesu. Je nesporné, že v případě připuštění přezkumu ústavního zákona by 
mělo být primárně zhodnoceno, zda napadená norma naplňuje kumulativně veškeré znaky takového typu normy, 
tedy že uvedený zákon je označen jako ústavní, byl přijat příslušnou kvalifikovanou většinou ve smyslu čl. 39 
odst. 4 Ústavy, a současně zda taková norma upravuje ústavní materii (viz Nález sp. zn. Pl. ÚS 27/09 ze dne 10. 9. 
2009 - N 199/54 SbNU 445; 318/2009 Sb.).    
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zákonodárné, která je v podmínkách zastupitelské demokracie primárním zástupcem lidu, otevírá 

se tak prostor k důvodnosti polemik, zda by vůbec měl být Ústavní soud způsobilý k přijetí takto 

mimořádného   „opravného   prostředku“   a   zda   by   se   rovnou   neměl   chopit   iniciativy   suverén 

v podobě realizace práva na odpor, ostatně jak je dovozováno řadou juristů. V podstatě by zde 

nastala paradoxní situace, kdy jedna kvalifikovaná množina subjektů suveréna v podobě devíti 

členů Ústavního soudu hodnotí a přijímá rozhodnutí o tom, zda jiná kvalifikovaná a početně 

silnější   množina,   s přímým   mandátem   od   lidu,   subjektů   suveréna   přijala   rozhodnutí,   které 

vykazuje  nedostatky  z hlediska   formální   nebo  materiální   ústavnosti316.  A   právě  v uvedeném 

nepoměru a kompetenci vůbec spatřuje jeden z kritiků institutu materiálního jádra jurista Zdeněk 

Koudelka   svým   způsobem   hypertrofii   ústavního   soudnictví,   která   nepřiměřeně   zasahuje   do 

pravomoci   moci   zákonodárné,   když   dochází   k  „rušení   ústavních   zákonů   Ústavním   soudem 

z jiných důvodů než z důvodu vadné procedury jejich přijetí, pak se ve skutečnosti stává všem 

nadřazeným státním  orgánem Ústavní soud, který odnímá suverenitu lidu a zmocňuje se jí 

sám“317. Koudelka nahlíží na vývoj daného institutu v čase ve vztahu ke kompetenci Ústavního 

soudu v důsledku postupné ztráty důvěry v parlamentní demokracii a systém politických stran 

obecně, kdy se důvěra lidí přesouvá k jiným systémovým autoritám veřejné moci, a to zejména 

ústavnímu soudnictví318, což do jisté míry potvrzují i trendy v průzkumech veřejného mínění 319. 

V takovém prostředí a náladě ve společnosti se snáze subjektům suveréna přijímá model, že se 

část kompetencí náležejících primárnímu zprostředkovateli mezi mocí ustavující a ustavenou, 

tedy zastupitelskému sboru v podmínkách zastupitelské demokracie, přesouvá k jiné složce státní 

moci.

___________________________________________________________________________
316 Odhlédnu-li od zkušenosti z období československé ústavnosti, tradice přímé derogace právní normy se silou 
zákona Ústavním soudem je v českém ústavním systému poměrně novým institutem, proto je legitimní, že vzbuzuje 
v odborných kruzích polemiky. Tuto novinku přináší do právního řádu České republiky až Ústava. Dle ústavního 
zákona  č. 90/1991 Sb., o Ústavním soudu České a Slovenské Federativní Republiky, byl ústavní soud nadán 
pravomocí   vyslovit   rozpor   zákona   s ústavním   pořádkem,   avšak   napadená   norma   pozbyla   platnosti   až   tehdy, 
neuvedla-li ji moc zákonodárná ve lhůtě šesti měsíců ode dne vyhlášení nálezu do souladu s ústavním pořádkem. 
Byl tak dán prostor, aby příslušný projev vůle učinila k tomuto úkonu primárně aprobovaná složka státní moci, a to 
věcně příslušný orgán moci zákonodárné.
317 KOUDELKA, Zdeněk. Transcendentní pramen práva. Praha: Leges, 2018, s. 33. 
318 Tamtéž, s. 35. 
319 Dle průzkumu veřejného mínění prováděného v květnu roku 2019 se společně s prezidentem republiky mezi 
vrcholnými ústavními činiteli nejvyšší mírou důvěry, shodně 43 %, těší předseda Ústavního soudu  (viz    Tisková   
zpráva: Důvěra vrcholným ústavním činitelům – květen 2019    [online]. Centrum pro výzkum veřejného mínění –   
Sociologický  ústav  AV  ČR,  v.v.i.,  2019  [cit.  2019-6-12].  Dostupné:  https:// 
https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4942/f9/pi190610.pdf).
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5.3 Ultima ratio v podobě práva na odpor

Nastane-li   však   situace,   kterou   čl.   23   Listiny   označuje   jako   moment,   kdy  „činnost 

ústavních orgánů a použití zákonných prostředků jsou znemožněny“, což lze subsumovat pod 

takový ústavně-právní moment, kdy dochází zejména k selhání ústavních institucí účastnících se 

na legislativním procesu, respektive Ústavního soudu, jenž by mohl za jistých okolností být 

poslední Ústavou aprobovanou pojistkou umožňující využít zákonných kroků v mezích ústavy, 

respektive společenské smlouvy, směřujících k ochraně materiálního jádra. Je-li toto ohroženo, 

přichází v úvahu již jen institut práva na odpor, případně je aktivován přímo, má-li se zato, že 

kompetence Ústavního soudu ke zrušení zákona se silou ústavního není založena.

Ústavní   zakotvení   dotčeného   práva   má   hlubokou   tradici   v lidskoprávních   dokumentech 

a přiznání jeho významu v systému demokratického právního státu je umocněno i zakotvením 

v Listině, a to v hlavě prvé, věnované lidským právům a základním svobodám, kdy právě právo 

na   odpor   patří   společně   s dalšími   instituty   k nejvýznamnějším   politickým   právům   každého 

občana vymezujících jeho vztah ke správě věcí veřejných. Aby však mohlo být toto právo 

uplatněno, musí dojít k utvoření primárního státoprávního vztahu mezi subjekty suveréna a státní 

mocí,   který   je   dle   rousseauovské   teorie   tvořen   právě   těmi   právy   a   svobodami,   kterých   se 

subjekty suveréna při kontrahování společenské smlouvy dobrovolně vzdávají, aby tak přirozený 

stav nahradily konstituovaným státním tělesem. Již v počátečních kapitolách této práce bylo 

pojednáno   o   tom,   že   takto   uzavřená   společenská   smlouva,   o   níž   hovoříme   jako   o   ústavě, 

v sobě obsahuje jisté esenciální náležitosti, psané i nepsané, které jsou pro zachování takto 

konstituovaného státního tělesa nedotknutelné a o nichž je hovořeno jako o materiálním jádru, 

respektive   podstatných   náležitostech   demokratického   právního   státu.  Připustím-li   tuto 

konstrukci, stává se subjekt suveréna občanem, který je sice nadán jistými právy a povinnostmi, 

jež   definuje   právní   řád   příslušného   státního   tělesa   a   které   jsou   formulovány   a   aplikovány 

prostřednictvím jednotlivých složek státní moci, avšak jako lidská bytost, fyzická osoba nadaná 

smysly   a   rozumem,   je   současně   nositelem   i   takových   základních   práv,   která   při   uzavírání 

společenské   smlouvy   na   konstituovanou   státní   moc   nepřenesl,   tudíž   je   nemohl   ani   pozbýt 

a složky státní moci zodpovídající za chod státního tělesa s nimi nemohou zpravidla disponovat, 

nepřipouští se tak ani jejich trvalé suspendování jakoukoli entitou této moci, má-li být takto 

ustavené demokratické státní těleso zachováno. Jedním z tímto způsobem koncipovaných práv je 

i zmiňované právo na odpor směřující k ochraně esenciálních náležitostí společenské smlouvy. 

Aby   nastaly   zákonné   předpoklady   legálního   uplatnění   práva   na   odpor,   musí   být 

kumulativně naplněno několik znaků definovaných čl. 23 Listiny, který stanoví, že „(i) občané 
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mají   právo   postavit  se  na  odpor  proti  každému,  kdo  by  (ii)  odstraňoval   demokratický   řád 

lidských práv a základních svobod, založený Listinou,  (iii)  jestliže činnost ústavních orgánů 

a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny“. Nezbytným předpokladem dle bodu 

(ii) je vznik takové okolnosti, která by zakládala odstranění hodnot 320  střežených čl. 9 odst. 2 

Ústavy, kdy k uvedenému výkladu formulace obsažené v bodu (ii) čl. 23 Listiny se přiklání 

i V. Pavlíček,  když říká, že  „právu na odpor  nemohl rozumět a nerozumí jinak, než  jako 

prostředku ochrany daného uspořádání před neoprávněnými změnami a zvraty, které by se 

dotkly   jeho   podstaty,   tj.   porušily   „nezměnitelné“321.   Lze   tedy   konstatovat,   že   Listinou 

aprobovaným chráněným zájmem dotčeným tímto ustanovením je nezměnitelnost podstatných 

náležitostí demokratického právního státu. Mám-li definován objekt a současně znaky jednání 

směřujícího proti němu, tj. existence ústavně nonkonformní platné normy, a současně vím, že 

tento institut lze uplatnit až jako ultima ratio 322, je třeba vymezit aktivně legitimovaný subjekt 

nadaný možností, nikoli povinností, jak je patrné z doslovného výkladu dotčeného ustanovení, 

uplatnit právo na odpor. Tím je občan, respektive kolektiv jím tvořený.

Nejedná se tedy o právo, které by svědčilo jakékoli lidské bytosti nalézající se na území 

dotčeného státního tělesa, ale pouze té, jež disponuje statusem občana, tedy subjektu suveréna, 

jenž je smluvní stranou prvotní rousseauovské společenské smlouvy. Směřuje tak k subjektům 

politických   práv   týkajících   se   vztahu   subjektu   suveréna   a   výkonu   státní   moci.   Obecně   lze 

konstatovat, že jednotlivé subjekty suveréna, tedy občané, se sdružují v lid, který tvoří moc 

konstitující, kdy na druhé straně stojí moc konstituovaná, tedy moc státní. Tento primární vztah 

lze následně atomizovat až do dílčích vztahů mezi mocí konstituovanou a jednotlivci tvořícími 

lid. Ačkoli tedy čl. 23 Listiny přiznává realizaci práva na odpor každému jednotlivému občanovi, 

nevymezuje jako aktivně legitimovaný subjekt žádnou kvalifikovanou množinou sestávající se 

z více jednotlivců, lze dovodit, že efektivní realizace práva na odpor má šanci na úspěch jen 

tehdy, sdruží-li se tyto aktivně legitimované subjekty suveréna do množiny tvořící v ideálním 

případě lid323 jako celek. To, o jakou množinu se bude jednat, úzce souvisí i  s  mírou  zásahu  do

___________________________________________________________________________
320 Zřejmě nikoli jen ve stádiu pokusu, respektive hrozby, ale již dokonaného jednání v podobě přijetí takového 
zákona, který by byl v rozporu s požadavkem čl. 9 odst. 2 Ústavy. 
321 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda, část 2. Praha: Linde, 2004, s. 175.
322 Aby byly dány právní podmínky pro uplatnění práva na odpor, musí mimo jiné dojít alespoň k tomu, že byl řádně 
dokončen legislativní proces a existuje platná norma, která je součástí právního řádu, tudíž byla vyčerpána možnost 
užít opravných prostředků v rámci legislativního procesu popsaných v podkapitole č. 5.1. 
323 Užívám-li pojem lid, je třeba vzít v potaz skutečnost, že se jedná o nikde verbis expressis závazně nevyřčenou 
množinu subjektů (občanů)  a právní teorie  připouští řadu jeho definic, kdy v kontextu podstatných náležitostí 
demokratického státu a souvisejících aspektů stojí za zmínku pojetí prezentované Paulem Khanem vycházející 
z úvahy, že „když lid jedná jako agens creans politického a právního světa, tehdy existujícím právem není vázaný, 
protože ho ustavuje, avšak pokud jedná v hranicích světa, které vytvořil, tehdy právo nepřekračuje, ale realizuje“. 
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podstatných náležitostí demokratického právního státu a z toho vyplývající závažnosti zásahu do 

esenciálních součástí ústavy. Není tedy vyloučeno, že aktivací práva na odpor, zapojí-li se do 

jeho   realizace   dostatečná   množina   občanů,   může   v konečném   důsledku   dojít   až   k vybočení 

z hranic   stanovených   ústavou   konstituovaným   systémem   a   zapříčinit   tak   etablování   nového 

státního   tělesa   s jiným   ohniskem,   nebude-li   materiální   jádro   toho   existujícího   dostatečně 

efektivně   střeženo   konstituovanou   státní   mocí.   Zachování   dosavadního   státního   tělesa   ve 

stanovených mezí lze docílit jistou „autoremedurou“, kdy lid prostřednictvím uplatnění svého 

práva na odpor motivuje ústavo-zákonodárce, aby přijal nové rozhodnutí, kterým uvede vadnou 

právní normu do souladu s ústavním pořádkem.

_____________________________________________________________________________

(viz PREUSS, Ondřej. Suverenita lidu 1918 a 2018.   AUC Iuridica.   2018, 3, 21. ISSN 0323-0619).   Lze tedy nahlížet 
na lid jako moc ustavující a lid jednající v rámci limitů stanovených touto mocí ustavující. 
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6 Úvaha de lege ferenda

O   tom,   jak   by   mělo   v budoucnu   v ideálním   případě   vypadat   v právním   řádu   České 

republiky zakotvení podstatných náležitostí demokratického právního státu, lze po uvedení výše 

prezentovaných kapitol vznést řadu úvah. Ačkoli bylo identifikováno mnoho oblastí, které by 

zasloužily   změnu,   zejména   pak   vyjádření   materiálního   jádra   ústavy  verbis   expressis  přímo 

v Ústavě, je otázkou, jak významné zásahy do tohoto ohniska právního řádu by měly být vůbec 

učiněny, a jaké už ne, při respektování důrazu na rigiditu ústavy, již lze označit za jednu z jeho 

imanentních součástí. Je legitimní, že každá taková myšlenka směřující k legálnímu zásahu do 

ústavy324  s sebou   přináší   oponenturu   v podobě   požadavku   na   minimalizaci   jakýchkoli   změn 

s odkazem na pyramidální koncepci právního řádu 325, jejíž stabilita může být zachována jen 

tehdy,   nebudou-li   její   stěžejní   „stavební   kameny“,   kterými   zejména   Ústava   jako   primární 

ohnisko pro zbylou množinu právních norem ve své celistvosti tvořících právní řád bezesporu je, 

jakkoli narušovány a všichni aktéři daného systému utvářejícího státní těleso se naučí fungovat 

v mezích, které jim Ústava coby prvotní společenská smlouva vytyčila326. 

Nesporným faktem je, že právě v oblasti ústavního práva, nadto v otázce základních 

hodnot, na nichž je ohnisko právního řádu toho či onoho státního tělesa postaveno, se významně 

projevuje   tradiční   juristický   konflikt   mezi   právem   přirozeným   a   pozitivním327,   kdy   právě 

základní principy střežené čl. 9 odst. 2 Ústavy bývají někdy v právní teorii označovány jako 

tzv.   nadpozitivní   právo   stojící   mimo   text   normy,   respektive   nad   ním328.   A   právě   vztah 

podstatných náležitostí demokratického právního státu k ostatním součástem právního řádu lze 

připodobnit k poměru mezi právem přirozeným a pozitivním. Vždyť i materiální  jádro,  obdobně 

___________________________________________________________________________
324 Mám na mysli zásah v podobě přijetí ústavního zákona splňujícího veškeré formální i materiální nároky, tedy 
včetně konformity s požadavkem čl. 9 odst. 2 Ústavy.
325 Představme si právní řád jako pyramidu, jejíž vrcholek je tvořen ústavou jako ohniskovou právní normou, jejíž 
hodnoty   vyvěrají   do   zbytku   právních,   podústavních,   norem   nacházejících   se   z hlediska   hierarchie   pod   ní. 
Respektování materiálního pojetí ohniskové právní normy je pak nedílnou podmínkou zajištění stability celého 
takového pyramidálního systému, a čím je důslednější, tím lepší jeho integrita je.
326 Například někdejší soudce Ústavního soudu Vojtěch Cepl vidí ve zvýšené intenzitě snah o změnu Ústavy projev 
nedostatečného respektu k dané normě a má za to, že „stabilita ústavy je hodnotou sama o sobě, platí-li ústava po 
dlouhou dobu, lidé kooperují a koexistují podle řádu dobrovolně bez poruch a nákladných sankcí“.  (viz CEPL, 
Vojtěch. Co je nejdůležitější. In:    Deset let Ústavy České republiky: sborník příspěvků.    Praha: Eurolex Bohemia,   
2003, s. 67). 
327 Zejména   po   2.   světové   válce   však   dochází   k   renesanci   přirozeného   práva   a   sbližování   juspozitivismu 
a jusnaturalismu.  „Přesvědčení, že lidská práva a základní svobody mají být nezrušitelné, a takto postavené nad 
právo   tvořené   státem,   vykrystalizovalo   většinou   vlivem   zkušeností   s hrůznými   důsledky   totalitních   režimů, 
nastolených   namnoze   v souladu   s principem   legality,   respektive   i   právní   kontinuity,   popřípadě   i   při   uplatnění 
většinové vůle lidu.“  (viz BOGUSZAK, Jiří. Vyústění antinomie jusnaturalismu a juspozitivismu.   Právník.    1995,   
roč. 134, č. 6, s. 531).
328 TOMOSZEK, Maxim. Nezměnitelnost materiálního jádra ústavy jako řešení konfliktu ústavních hodnot. Časopis 
pro právní vědu a praxi. 2010, roč. 18, č. 4, s. 325–329.
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jako právo přirozené, je předpokládáno jako statická a neměnná hodnota, zatímco u ostatních 

institutů právního řádu (podústavních) se, tak jako u práva pozitivního, očekává jistá dynamika 

i případná změna a doplňování odpovídající aktuální společenské potřebě 329. To je do jisté míry 

způsobeno historickým vývojem ústav v demokratických právních státech v průběhu 20. století, 

zejména pak po 2. světové válce, kdy i na instituty zahrnuté do množiny materiálního jádra 

dopadá tzv.  Böckenfördeho paradox,  spočívající v napětí vyvolaném požadavkem na přímou 

závaznost a bezprostřední aplikovatelnost právních institutů obsažených zejména v katalogu 

základních práv a svobod ve srovnání s ostatními oblastmi zachycenými v tzv. instrumentálních 

ustanoveních ústav, které jsou mnohdy bez další konkretizace jen obtížně přímo použitelné 330. To 

vše zvyšuje tlak na vyplňování mezer v právu, které se děje primárně prostřednictvím judikatury 

Ústavního soudu 331, dále pak ústavními zákony nebo ústavními zvyklostmi. Že je na rozdíl od 

zbytku právního řádu, respektive norem podústavních, ústavu třeba neustále konkretizovat, „aby 

vůbec mohla být živým zdrojem práva, a to jak v interpretační, tak i aplikační rovině“ 332, je 

přesvědčen i současný předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský a zastává názor, že činnost 

spojená s interpretací ústavy a takto dotvářených jejích mezer ve snaze dosáhnout ucelenosti 

ohniska právního řádu je a měla by být vlastní zejména Ústavnímu soudu, respektive probíhat za 

jeho přímé ingerence 333. Otázka každého vyplňování mezer ústavy a nakládání s touto materií 

úzce   souvisí   s problematikou   zásahů   do   materiálního   jádra,   respektive   s rizikovými   faktory 

takového počínání. Ostatně jak bylo pojednáno výše, jakákoli dispozice s ústavní materií může 

vést až k ohrožení, ba dokonce narušení materiálního jádra, což je způsobilé negativně působit 

na kontinuitu stávajícího státního tělesa založeného společenskou smlouvou, Ústavou, jež je 

takovému zásahu podrobována. Platí-li předpoklad, že nezměnitelné součásti ústavy mohou být 

dotčeny zpravidla tehdy, pokud dochází k zásahům do ústavy a jejích institutů, je třeba přijmout 

úvahu,   že   každá   z forem,   které   jsou   k tomuto   voleny,   s sebou   nese   různou   míru   intenzity 

ohrožení integrity ústavy. A taková rizika je vhodné účinně eliminovat.

6.1 Ústavní zvyklosti

Zřejmě  nejmenší  míru  rizika  s  sebou  přináší  tzv.  ústavní  zvyklosti,  protože  dojde-li

___________________________________________________________________________
329 WEYR, František. Teorie práva. Praha: Orbis, 1936, s. 85–89. 
330  HOLLÄNDER, Pavel. Dotváření Ústavy judikaturou Ústavního soudu. In:  Deset let Ústavy České republiky: 
sborník příspěvků. Praha: Eurolex Bohemia, 2003, s. 122–139.
331 Tamtéž.
332  RYCHETSKÝ,   Pavel.   Esej   o   původu   a   smyslu   ústavního   soudnictví.   [přednáška].   Olomouc,   Univerzita 
Palackého v Olomouci, 8. 6. 2016.
333 Tamtéž.
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primárně ústavo-zákonodárce k závěru, že ta či ona ústavní zvyklost 334 není v souladu s principy 

materiálního   jádra   ústavy,   je   aktivně   legitimován   prostřednictvím   institutu   zákonodárné 

iniciativy zjednat nápravu tím, že přijme právní normu se silou ústavního zákona doplňující 

ústavu   do   té   míry,   že   bude   „zacelena“   mezera   v právu   umožňující   ústavně   nonkonformní 

interpretaci do značné míry obecného a nedostatečně určitého ustanovení 335  a tím bude toto 

riziko eliminováno. Kdy taková míra zásahu do ústavní materie však bude současně respektovat 

požadavek čl. 9 odst. 2 Ústavy.

S nežádoucím jevem tzv. ústavních zvyklostí zakládajících důvodnou obavu rozpornosti 

s materiálním jádrem, pokud by měly být aplikovány, se lze vypořádat rovněž prostřednictvím 

rozhodovací pravomoci Ústavního soudu jeho jednotlivými meritorními rozhodnutími ve věci 

samé, aniž by bylo nezbytné přistupovat k normotvorným zásahům do ústavní materie. Jde do 

jisté míry o „soft“  řešení ve srovnání s „hard“  postupem ve formě případné přímé ingerence 

ústavo-zákonodárce a narušování rigidity ústavy. Závaznost těchto rozhodnutí  erga omnes  je 

však sama předmětem řady právně-teoretických polemik. 

6.2 Rozhodovací činnost Ústavního soudu

Dle § 54 odst. 1 zákona o ÚS rozhoduje tento ve věci samé ve formě tzv. nálezů.  O  tom, 

___________________________________________________________________________
334 Je třeba důsledně rozlišovat pojmový rozdíl mezi právní zvyklostí a obyčejem, kdy abych mohl hovořit o obyčeji, 
musí být kumulativně splněny následující tři znaky, a to (i) podmínka dlouhodobého užívání (tzv. usus longaevus), 
dále (ii) všeobecné přesvědčení o jeho závaznosti a s tím spojená jeho akceptovatelnost jeho adresáty (tzv. opinio 
necessitatis) a na závěr (iii) možnost státního donucení, je-li obyčej porušen, kdy právě uvedenou poslední vlastnost 
postrádáme v případě zvyklosti (viz   KUBŮ, Lubomír, HUNGR, Pavel a OSINA, Petr.   Teorie práva.   Praha: Linde   
Praha, 2007,   s. 56-57).  
335  V průběhu   platnosti   Ústavy   docházelo   ke   sporným   interpretačně-aplikačním   situacím   při   nakládání   s řadou 
ustanovení přímo samotné Ústavy, zejména pak ve spojení s nedostatečným vyjádřením lhůt pro určité právní úkony 
aprobované   touto   normou.   Jednalo   se   především   o   realizaci   některých   pravomocí   prezidenta   republiky,   kdy 
například v létě 2019 české politické scéně dominoval spor o odvolání ministra kultury Antonína Staňka. Poté, co 
prezident republiky nepřijal tzv. fakultativní demisi ministra kultury, ve smyslu čl. 73 odst. 1 Ústavy, což je 
akceptováno  dokonce  již  relativně  ustálenou ústavní  zvyklostí  bohatě  popsanou  v odborné  literatuře 
(viz SUCHÁNEK, Radovan a MIKULE, Vladimír. Komentář k     čl. 72 a 73. In:   Ústava České republiky Komentář.   
2. vydání. V     Praze: C. H. Beck, 2016, s. 706-717)  , odmítal několik týdnů odvolat ministra Staňka na návrh předsedy 
vlády   na   základě   čl.   74   Ústavy,   který   již   neumožňuje   volnou   diskreci   prezidenta   republiky,   zda   odvolat,   či 
neodvolat, ale již samotný jazykový výklad předmětného ustanovení dává jasný postup. Nicméně nestanoví tomuto 
projevu vůle prezidenta republiky, jelikož konkludentně tohoto nelze dosáhnout, žádnou konkrétní lhůtu určenou 
například podle dní, do kdy tak má prezident republiky učinit od momentu, kdy obdrží návrh předsedy vlády na 
odvolání některého jejího člena. Dle ustálené zvyklosti prezentované v jednom z rozhovorů pro média i předsedou 
Ústavního soudu Pavlem Rychetským však platí obecná teze, že  „ve všech případech, kde je uložena povinnost 
ústavní instituci – prezidenta republiky nevyjímaje – a není zde stanovena lhůta, je nepochybné, že má jednat bez 
zbytečného odkladu. Protože slova bez zbytečného odkladu se nedají interpretovat v obecné rovině hodinami, dny, 
týdny nebo měsíci, je třeba je vždy posoudit podle okolností konkrétní kauzy a zvažovat, zda existoval důvod pro 
zpožděné rozhodnutí“. (viz KUNDRA, Ondřej a PROCHÁZKOVÁ, Andrea. Rychetský: jsme svědky eroze nejen 
českého  ústavního  systému.  In:    Respekt    [online].  4.  7.  2019  [cit.  29.  8.  2019].  Dostupné   
z:    https://www.respekt.cz/spolecnost/rychetsky-jsme-svedky-eroze-nejen-ceskeho-ustavniho-systemu  .    I tento závěr 
však s ohledem na svou nedostatečnou určitost dává ústavní instituci jistý manévrovací prostor k vlastnímu uvážení, 
alespoň z hlediska lhůty.
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že jsou tato rozhodnutí závazná  inter partes,  není sporu, nicméně panují rozličné názory na 

interpretaci, zda by měly být jednotlivé nálezy, vyjma těch, na jejichž základě dochází ke zrušení 

právních norem nebo jejich ustanovení, přijímány i jako obecně závazné 336, respektive do jaké 

míry by měly být závazné nosné právní názory v jejich odůvodněních vyslovené, či nikoli 337. Ať 

už se přikloním v uvedeném „sporu“ na stranu ve prospěch závaznosti inter partes, nebo erga 

omnes,   je   nepochybné,   že   právní   názory   vyslovené   institucí   Ústavního   soudu   mají   značný 

význam co do dotváření mezer v ústavě, a to nejen ve vztahu k normám se silou ústavního 

zákona. 

Rovněž v této roli Ústavního soudu může přijít na přetřes otázka legitimity způsobu 

kreace soudu, podrobněji přiblížená v podkapitole 5.2 této práce, jejíž podstatou je skutečnost, že 

i touto činností si do jisté míry těleso Ústavního soudu atrahuje pravomoc dotvářet vůli ústavo- 

-zákonodárce, respektive ústavodárce. Nicméně uvedená pravomoc bezesporu nedosahuje takové 

intenzity zásahu do ústavní materie, jako je tomu v případě řízení o zrušení zákona nebo jeho 

části pro rozpor s ústavním pořádkem ve smyslu čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy, připustí-li se 

vůbec kompetence Ústavního soudu podrobit takovému přezkumu i ústavní zákony. 

Navzdory výše zmíněným  skutečnostem  je role Ústavního soudu v právním  systému 

České republiky  při  interpretaci  a vyplňování  mezer  v ústavě  nezastupitelná.  Významu  této 

pravomoci si byl vědom i zákonodárce, který v samotném zákonu o ÚS stanovil řadu pojistek, 

jež  mají  eliminovat  riziko názorové  nesourodosti právních  názorů  vyřčených  v jednotlivých 

nálezech,   ke   kterým   by   mohlo   docházet   v důsledku   změny   vstupních   podmínek   pro   jejich 

formulaci   (proměněné   personální   složení   Ústavního   soudu   nebo   vývoj   pohledu   na   určitou 

problematiku způsobený odstupem času). S ohledem na význam této judikaturní činnosti pro 

interpretaci vrcholových norem právního řádu jsou podmínky směřující k výraznější rigiditě na 

místě. Za zmínku stojí zejména požadavek na rozhodnutí kvalifikovanou většinou alespoň devíti 

přítomných soudců v plénu 338 ve smyslu § 13 zákona o ÚS, jde-li o „rozhodnutí přijímané na 

základě právního názoru, který se odchyluje od právního názoru Ústavního soudu vysloveného 

v nálezu“. Míru významu  právních  názorů  formulovaných  v  odůvodnění  jednotlivých  nálezů 

___________________________________________________________________________
336  Tato polemika může být vyvolávána i relativně neurčitým zněním čl. 89 odst. 2 Ústavy, který stanoví, že 
„vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány a osoby“.
337 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda, část 1. 2. vydání. Praha: Linde, 2004, s. 642-643.
338  Jde o identickou podmínku, jako je tomu v případě řízení o zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení 
ve smyslu čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy. Již samotný požadavek formulovaný § 23 ve spojení s § 11 odst. 2 písm. i)  
zákona o ÚS, aby jednotlivé senáty Ústavního soudu předkládaly své právní závěry, ke kterým dospějí při své 
rozhodovací činnosti, jež se současně odchylují od již vysloveného nálezu, k posouzení plénu, je krokem směřujícím 
k větší rigiditě judikaturní činnosti Ústavního soudu, což má mít pozitivní dopad na stabilitu takto formulovaných 
právních názorů.
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podtrhuje současně institut tzv. disentního stanoviska umožňující projev odlišného menšinového 

právního pohledu soudce, které je připojené k nálezu, což vnáší značnou míru transparentnosti 

do  rozhodovacích   procesů  Ústavního  soudu  a  současně  tak   umožňuje   zrekonstruovat   jejich 

adresátům, ať už zavázaných v režimu erga omnes, či inter partes, myšlenkové pochody, které 

vedly   ke zformulování   většinou   rozhodujícího   tělesa   (pléna   nebo   některého   ze   senátů) 

akceptovaného právního názoru, jenž byl v daném případě přijat ve světle i jiného právního 

postoje   menšinového   (separátního).   Samostatnou   kategorií   pak   zůstávají   tzv.   interpretativní 

výroky, kdy je nosná část odůvodnění obsažena v samotném výroku nálezu, a některé teorie 

tudíž dovozují právě v souvislosti s nimi závaznost erga omnes339.

Aby se výše uvedeným způsobem formulovaný právní názor mohl vůbec stát závazným 

erga omnes, respektive vodítkem pro jeho potencionální adresáty, je nezbytné, aby byl pro ně 

seznatelným. Nástrojem k dosažení uvedeného cíle je Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, 

ve které je vyhlašována ve smyslu § 57 odst. 1 zákona o ÚS taxativně vymezená množina 

nálezů,   o   nichž   Ústavní   soud   rozhodl,   v rozsahu   odpovídajícím  „výroku   a   takové   části 

odůvodnění, ze které je zřejmé, jaký je právní názor Ústavního soudu a jaké důvody k němu 

vedly.“340 Ústavní soud však může o uveřejnění nálezu rozhodnout i nad rámec výše uvedeným 

ustanovením stanovené množiny dle svého uvážení za předpokladu, že má v něm obsažený 

právní názor tzv. všeobecný význam 341. Toto platí přiměřeně i pro usnesení za předpokladu, 

usnese-li se na tom plénum342.

Ve světle všech výše popsaných aspektů lze činnost Ústavního soudu vnímat jako jeden 

ze stěžejních nástrojů, byť je jím nadán orgán nedisponující přímou legitimitou od suveréna, jako 

je   tomu   v případě   ústavo-zákonodárce,   respektive   zákonodárce,   k zásahům   spočívajícím 

ve vyplňování nežádoucích mezer v právu. Na rozdíl od ústavních zvyklostí, které může Ústavní 

soud formulováním právního názoru v odůvodnění nálezu překonat, je někdy dovozována jeho 

pravomoc343, byť sporná, že dojde-li k přijetí ústavního zákona nerespektujícího požadavek čl. 9 

odst. 2 Ústavy a stane-li se tento předmětem řízení dle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy, takový 

zákon, byť označený za ústavní, respektive jeho část, zrušit. Uvedené by tak stavělo činnost 

Ústavního   soudu   na   pomyslný   vrchol   pyramidy    nástrojů    aplikovatelných    v    procesu

___________________________________________________________________________
339  Podstata uvedené teorie spočívá v koncepci, že závaznými  erga omnes  jsou výlučně výroky, kdy nosná část 
odůvodnění   názoru   zachycující   klíčový   právní   názor   je   zanesena   přímo   do   výroku   takového   nálezu 
(viz   SLÁDEČEK,   Vladimír.   Komentář   k     čl.   89.   In:   Ústava   České   republiky.   Komentář.   2.   vydání.   Praha:   
C. H. Beck, 2016, s. 1024).
340 § 59 odst. 3 zákona o ÚS. 
341 § 57 odst. 3 zákona o ÚS. 
342 § 59 odst. 4 zákona o ÚS.
343 Viz blíže podkapitola č. 5.2 této práce.
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konkretizace ústavy 344, jelikož proti němu není „opravného prostředku“ v mezích standardních 

pravidel   právního   řádu   zastřešeného   společenskou   smlouvou,   a   pokud   by   nastala   potřeba 

suveréna takto přijaté rozhodnutí negovat, musel by přistoupit k užití  ultima ratio  ve formě 

realizace   práva   na   odpor   se   všemi   jeho   důsledky,   včetně   případného   ohrožení   existence 

stávajícího státního tělesa345. 

Připuštění   takového   modelu   vztahu   moci   zákonodárné   a   Ústavního   soudu   klade   na 

instituci Ústavního soudu zvýšené požadavky z hlediska jejího respektu zejména ze strany této 

složky státní moci, aby v souvislosti s rozhodováním, kdy by za určitých okolností tento mohl 

negovat  její  normotvornou  činnost,  nedocházelo  ze  strany  moci  zákonodárné 

k   takovým projevům   směřovaným   k Ústavnímu   soudu,   které   by   mohly   ve   svém důsledku 

rozkolísat celý ústavní systém. Toto výsostné postavení soudu jako pomyslného „nejvyššího 

interpreta ústavy“346 je přímo odvislé od relativně křehkého respektu projevovaného jednotlivými 

složkami státní moci, ať už v rovině horizontální mezi sebou navzájem, ale i ve vertikální ose ze 

strany jednotlivých subjektů suveréna (občanů). Tento vztah bude do jisté míry vždy jednou 

z klíčových pojistek k tomu, aby Ústavní soud důsledně v procesu formulování svých právních 

názorů respektoval požadavky materiálního jádra ústavy, protože v případě připuštění negace 

esenciálních součástí společenské smlouvy by vystavil celý systém riziku zániku stávajícího 

státního tělesa. 

6.3 Ústavo-zákonodárce

Ujme-li se ústavní role dotváření mezer v právu ústavo-zákonodárce, výsledkem takové 

činnosti bude norma se silou ústavního zákona, předpokládejme, že splňující veškeré materiální 

i formální požadavky, o jejíž závaznosti není pochyb. O to obezřetněji by se mělo přistupovat 

k přijímání   ústavních   zákonů,   protože   každý   takový   zásah   do   ústavní   materie   s sebou  nese 

určitou míru rizika narušení nebo rozkolísání státního tělesa založeného dotčenou společenskou 

smlouvou. Než však k uvedené formě vyplňování mezer ústavy přistoupím, je nezbytné překonat 

teorii o striktní rigiditě ústavy související s postojem, že jednou daná pravidla je třeba ve své 

celistvosti   i   případné   neúplnosti   respektovat   a   vyjma   jejich   konkretizace   prostřednictvím 

ústavních zvyklostí nebo rozhodovací činnosti  Ústavního  soudu  by  neměla  být  pokud  možno 

___________________________________________________________________________
344 Ve výčtu je úmyslně opomenuta úloha odborné literatury, jejíž role je především podpůrná.
345 Viz blíže podkapitola č. 5.3 této práce. 
346 Nelze pominout skutečnost, že nejvyšším interpretem ústavy by měl být lid sám. Kompetence Ústavního soudu je 
založena i formou jeho kreace, jež je odvozena od legitimity ústavních institucí volených přímo občany (prezident 
republiky a Senát). Klíčem k volbě jeho personálního obsazení by pak mělo být v ideálním případě  primárně 
hledisko odbornosti jednotlivých soudců.
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měněna a všichni aktéři na poli ústavního systému by je měli respektovat a podřídit se jim. Dané 

paradigma však neobstojí v realitě, kdy v průběhu více než čtvrt století účinnosti Ústavy při její 

aplikaci nastaly nesčetněkrát situace, které si určité zásahy vyžadovaly. Jednalo se však zpravidla 

o takové úpravy, které respektovaly nedotknutelnost podstatných  náležitostí demokratického 

právního státu. Lze si jen obtížně představit, že by bez realizace těchto zpřesňujících nebo 

společenskými okolnostmi vyvolaných změn vstupujících do ústavní materie nedocházelo ke 

snahám ad absurdum směřujícím až k zásadní rekonstrukci stávajícího státního tělesa pro jeho 

nedostatečnou funkčnost a v důsledku toho i k překonání platné společenské smlouvy včetně 

jejích nezměnitelných součástí. Připouštím tedy, že normotvorná činnost směřující k přijímání 

právních norem se silou ústavního zákona, při respektování požadavku na minimalizaci takové 

legislativní činnosti a současně nedotknutelnost materiálního jádra, může být dokonce prospěšná 

pro stabilitu platného ústavního systému, jelikož umožňuje docílit statu quo, kdy bude ohnisko 

právního řádu reflektovat aktuální potřeby a případné nedostatky, které přináší až aplikační 

praxe. Nadto na poli ústavního práva lze ve srovnání s normou se silou obyčejného zákona, 

jejímiž   adresáty   jsou   všechny   subjekty   suveréna,   lépe   individualizovat   konkrétní   příjemce 

jednotlivých institutů v ústavě zakotvených347, což s sebou však nese riziko toho, že každý z nich 

bude   v důsledku   mnohdy   do   jisté   míry   vágní   podoby   jejích   ustanovení   k nim   přistupovat 

individuálně a tímto způsobem s nimi i nakládat.

Vypořádal-li jsem se s otázkou, zda je vhodné přistupovat k dílčím změnám ústavy, či 

nikoli,   kladně,   je   nezbytné   vzít   v úvahu,   že   počet   takových   zásahů   musí   být   naprosto 

minimalizován a odpovídající potřebě nutné nezbytnosti, kterou nebude formulovat nikdo jiný 

než   ústavo-zákonodárce,   jako   jediná   kvalifikovaná   množina   (orgán)   a   autorita   uvnitř   moci 

zákonodárné,   která   je   nadána   pravomocí   přijmout   normu   s právní   silou   zákona   ústavního. 

A právě tato množina subjektů suveréna je  de facto  indikátorem zmíněné nezbytnosti zásahu, 

protože pokud by se na předloženém návrhu nenašel konsensus, nikdy by nebyl přijat, a tudíž by 

bylo za takové situace legitimní jej považovat za úpravu, o jejíž nezbytnosti lze mít důvodné 

pochybnosti.   Alespoň   v podmínkách   zastupitelské   demokracie   by   prezentovaná   úvaha   byla 

platná. Pokud se však uvedeným postupem prokáže nepostradatelnost určitého zásahu, je třeba 

vzít v úvahu požadavek na nedotknutelnost nezměnitelných součástí, kdy právě jejich důsledná 

ochrana bude předmětem dalších úvah, aby nebylo třeba aktivovat nástroje zajišťující ochranu 

materiálního jádra před nepřípustnými zásahy348. 

___________________________________________________________________________
347  Například institut prezidenta republiky lze jednoznačně personifikovat s konkrétními fyzickými osobami, které 
tento úřad od roku 1993 zastávaly.
348 Viz kapitola č. 5 této práce.
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Směřuji-li k identifikaci řešení, jež by mohla  de lege ferenda  nastavit model vedoucí 

k minimalizaci   rizika   ústavně   nonkonformního   jednání   dotýkajícího   se   materiálního   jádra 

v případě   legislativní   činnosti   ústavo-zákonodárce   cílící   k přijetí   normy   se   silou   ústavního 

zákona,   je   nezbytné349  primárně   zvolit   takovou   formu,   která   by   vedla   k   eliminaci   potřeby 

následných zásahů prostřednictvím rozhodovací pravomoci Ústavního soudu, respektive přímého 

zapojení suveréna v podobě práva na odpor. Takto vytyčeného cíle lze bezesporu dosáhnout 

i   tím,   že   ústavním   systémem   aprobované   nástroje   následné   kontroly   vytknu   před   moment 

samotného   projevu   závazné   vůle   ústavo-zákonodárce   v podobě   přijetí   ústavního   zákona 

a  de facto  je tak učiním nedílnou součástí legislativního procesu 350. Takový krok by zřejmě 

přinesl legitimní úvahu, zda nedochází k narušení principu zastupitelské demokracie a do jaké 

míry lze zapojit do legislativního procesu a s jakými pravomocemi Ústavní soud, když jednotliví 

soudci v ústavním systému České republiky požívají legitimity až odvozené od jednotlivých 

ústavních   institucí,   které   byly   kreovány   volbou   občanů   a   jsou   aktivně   legitimované   svým 

projevem vůle stát se součástí kvalifikované množiny v podobě ústavo-zákonodárce.

6.3.1 Předběžná kontrola Ústavním soudem

Představím-li   si,   že   v ústavním   systému   České   republiky   je   jako   integrální   součást 

legislativního procesu stanovena povinnost, jedná-li se o projednání návrhu zákona se silou 

ústavního zákona, tj. zasahujícího do materie ústavy, předběžné konzultace s Ústavním soudem, 

je   nejprve   třeba   stanovit   její   roli   v takovém   procesu.   Má   mít   právo   veta   k návrhu 

projednávanému   mocí   zákonodárnou,   a   být   tak   v danou   chvíli   postaven   naroveň   ústavo- 

-zákonodárci351? Bez jeho kladného stanoviska nemůže být tato předloha vůbec přijata nebo bude 

mít   jeho   vyjádření   pouze   povahu   konzultační,   jež   má   mít   formu   morálního   apelu   směrem 

k ústavo-zákonodárci, aby případně nepřistoupil k přijetí normy v podobě, kterou Ústavní soud 

ve svém stanovisku shledal rozpornou s ústavním pořádkem352? V opačném  případě  by  se  dalo 

___________________________________________________________________________
349  Tato nezbytnost je dána faktem, že nelze zcela vyloučit, že bude jednání kvalifikované většiny tvořící ústavo- 
-zákonodárce při své legislativní činnosti vždy neomylné a bude střežit nedotknutelnost podstatných náležitostí 
demokratického právního státu. Ať už by k zásahu v rozporu s požadavkem čl. 9 odst. 2 Ústavy došlo úmyslným, 
nebo nedbalostním jednáním.
350 Již samotný tento krok by bylo nezbytné realizovat zásahem do ústavní materie, respektive dalších norem, což by 
znamenalo potřebu dílčího zásahu do stávajícího ústavního systému, respektive rovnováhy ústavních institucí. 
351  Tuto okolnost by bylo zřejmě možné akceptovat, jelikož lze mít za irelevantní, zda se Ústavní soud, respektive 
kvalifikovaná množina soudců uvnitř této instituce, postaví naroveň ústavo-zákonodárci před přijetím samotné 
materie, jak je popsáno v této úvaze de lege ferenda, či zda tak učiní ex post v rámci řízení o zrušení zákona, což je 
předpokládáno již  de lege lata.  Avšak za předpokladu platnosti domněnky, že je takovou pravomocí nadán.  Pro 
stabilitu právního řádu se jeví jako vhodnější, aby tak bylo učiněno raději předběžně před momentem vyhlášení 
ústavního zákona, kdy se tento stává závazným pro jednotlivé adresáty, tedy všechny subjekty suveréna.
352 Bylo by zřejmě nadbytečné, aby se Ústavní soud v případě předběžné kontroly  zabýval  něčím  jiným,  například
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důvodně předpokládat, že v řízení o zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení ve smyslu 

čl.   87   odst.   1   písm.   a)   Ústavy,   dojde-li   k jeho   zahájení   a   bude-li   v daném   případě   vůbec 

přípustné, bude takto přijatý ústavní zákon, respektive jeho ustanovení, zrušeno353.

Zodpovězení otázky, jaká kvalifikovaná množina uvnitř Ústavního soudu by měla být 

způsobilá k formulaci závazné podoby stanoviska k předloze ústavního zákona adresovaného 

ústavo-zákonodárci, je poměrně jednoznačné. S ohledem na stávající úpravu následné kontroly 

ústavnosti, lze-li ji vůbec vztáhnout na materii ústavních zákonů (viz polemika v kapitole č. 5), 

se   nabízí   analogická   úprava   k řízení   o   zrušení   zákona,   jelikož   by   se   jednalo   o   rozhodnutí 

s obdobnými právními následky. V daném případě je oprávněným tělesem plénum sestávající se 

ze všech soudců Ústavního soudu a k přijetí rozhodnutí je dle § 13 zákona o ÚS třeba množina 

alespoň devíti soudců. Identická množina je ve smyslu zmíněného ustanovení nezbytná k přijetí 

takového rozhodnutí Ústavního soudu, jež se zakládá na právním názoru, „který se odchyluje od 

právního názoru Ústavního soudu vysloveného v nálezu“ (tamtéž), jenž byl formulován dříve. 

Tato pojistka konstantnosti rozhodovací činnosti Ústavního soudu implikuje úvahu, jak se 

vypořádat se skutečností, že identická předloha směřující ke změně ústavní materie bude v téže 

podobě opětovně předložena s odstupem několika let ode dne, kdy Ústavní soud již jednou 

vyslovil   své   stanovisko   konstatující   nesoulad   posuzované   materie   s ústavním   pořádkem. 

Představme si, že v důsledku časového odstupu se zásadně změnily vstupní okolnosti, za nichž 

bylo předchozí stanovisko formulováno (mám na mysli personální složení Ústavního soudu 354 

i náhled aktuální právní vědy na danou problematiku). Je tak legitimní položit si otázku, zda lze 

již jednou formulované stanovisko k ústavní novele překonat, či  nikoli.  Pokud  ano,  je  k  tomu

___________________________________________________________________________

otázkou formální ústavnosti než materiálním hlediskem posuzovaného návrhu, když svůj názor formuluje před 
dokončením legislativního procesu, tj. ve chvíli, kdy ještě mohou nastat situace, které by založily rozpor přijatého 
ústavního zákona s požadavkem na formální stránku věci. Je tedy vhodné připustit, aby dle prezentované teorie 
formální stránka procesu mohla být předmětem následného přezkumu i nadále.
353 Pokud by již byl jednou autoritou Ústavního soudu zformulován závěr, že normativní text zasahující do ústavní 
materie je v rozporu s požadavkem čl. 9 odst. 2 Ústavy, měla by být v takovém případě Ústavnímu soudu výslovně 
přiznána aktivní legitimace k zahájení řízení o zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení přímo ex officio 
bez stanovení dalších podmínek, jelikož není žádoucí, aby byla součástí právního řádu norma, nadto zakotvená 
přímo v ústavě, jež byla autoritativně identifikována jako rozporná s ústavním pořádkem. Předmětem dalších úvah 
de lege ferenda by mohla být otázka případných sankcí směrem k moci zákonodárné, respektive k dalším ústavním 
institucím zúčastněným na legislativním procesu, dopustí-li se takového jednání spočívajícího ve vědomém přijetí 
ústavního zákona, jenž je v rozporu s ústavním pořádkem.
354 Byť by se jednalo o jev z hlediska předvídatelnosti a požadavku na rigiditu ústavy nežádoucí, je třeba vnímat, že 
s ohledem na ústavní požadavek je funkce soudce ústavního soudu časově omezená na dobu deseti let (viz čl. 84 
odst. 1 Ústavy) a byť Ústava připouští možnost opětovného znovuzvolení, není toto nikterak, což je přirozené, 
garantováno. Tento mechanismus vytváří prostor pro personální fluktuaci, což může mít, zejména s ohledem na 
nedostatečné   zformulování   podstatných   náležitostí   demokratického   právního   státu   v samotné   ústavě,   vliv   na 
názorovou odlišnost k jednotlivým institutům ústavního systému. Ta se bude následně promítat do rozhodovací 
činnosti tohoto soudu. Tento prvek je do jisté míry eliminován striktním požadavkem na kvalifikovanou většinu dle 
§ 13 zákona o ÚS a skutečností, že obměna soudců Ústavního soudu probíhá postupně, nikoli jednorázově.
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třeba kvalifikované většiny pléna Ústavního soudu rovné stejnému počtu, jakým bylo původně 

vysloveno, či větší? Lze se opětovně vyjádřit k již dříve posuzované materii kdykoli opakovaně, 

či bude ústavou stanovena určitá minimální lhůta i počet pokusů, které může ústavo-zákonodárce 

vyčerpat ve snaze takto hypoteticky narušit materiální jádro? Nechci-li negovat veškeré dosud 

formulované  závěry,  měl  bych  na   takto   položené   otázky  odpovědět  jednoznačně   preferencí 

maximální rigidity. Vždyť veškeré tyto úvahy jsou vedeny snahou co nejlépe ochránit esenciální 

součásti společenské smlouvy, ústavy, a pokud tato nebyla překonána, nelze mít za překonané 

ani její podstatné náležitosti, jež by měly být po celou dobu existence jí založeného státního 

tělesa neměnné. Bylo-li jednou autoritativně vyřčeno, že předmětná materie je způsobilá narušit 

její nezměnitelné součásti, mělo by být přijetí právní normy takového znění pro futuro navždy, 

respektive po dobu platnosti dané společenské smlouvy a existence jí založeného státního tělesa, 

zapovězeno.  A případná  obměna personálního složení  Ústavního soudu to nemůže  nikterak 

změnit,   jelikož   tato   ústavní   instituce,   respektive   soudci   ji   tvořící   podstatné   náležitosti 

nestanovují, pouze je svým prostřednictvím dávají seznat ostatním subjektům suveréna. Je-li 

tedy jednou něco shledáno ústavně nonkonformním, mělo by jím zůstat i v budoucnu355.

Budu-li pracovat s hypotézou předběžné kontroly ústavnosti, je třeba tento nástroj zasadit 

do   legislativního   procesu   při   respektování   stávajících   požadavků   na   něj,   nadto   jedná-li   se 

o předlohu, která se má v případě schválení stát ústavním zákonem. Uvedená podmínka je pak 

jedním z klíčových předpokladů pro stanovení fáze v rámci legislativního procesu, do níž by 

bylo nejvhodnější uvedený institut zakomponovat. Ačkoli Ústava vyžaduje, aby dotčenou normu 

akceptovaly obě komory Parlamentu, lze si jen obtížně představit takový model, kdy Ústavní 

soud   formuluje   své   stanovisko   až   před   závěrečným   hlasováním   v komoře   zabývající   se 

předlohou jako druhou v pořadí, když by takový systém vedl k tomu, že kvalifikovaná většina 

jedné   z komor,   nadaná   stát   se   jednou   z nedílných   složek   ústavo-zákonodárce,   by   hlasovala 

o návrhu, který by byl následně v rámci navazující fáze legislativního procesu vyhodnocen jako 

odporující ústavnímu pořádku. Nejkomfortnějším by bezesporu bylo obdržet takové stanovisko 

ve   chvíli,   kdy   se   ještě   lze   prostřednictvím   pozměňovacího   návrhu   vypořádat   s argumentací 

Ústavního soudu a předlohu tímto způsobem  uvést  do  souladu  s  právním  názorem  Ústavního

___________________________________________________________________________
355  Ačkoli stávající zákon o ÚS připouští možnost změny právního názoru Ústavního soudu, v případě hodnocení 
ústavní konformity, zejména ve vztahu k požadavku čl. 9 odst. 2 Ústavy, se jedná o velmi citlivé téma, které vždy 
bude náchylné k jakýmkoli projevům směřujícím k minimalizaci předvídatelnosti. Nabízí se konstatování, že lze jen 
obtížně předpokládat, že by ústavo-zákonodárce schválil identickou materii, která by byla již jednou Ústavním 
soudem identifikována jako nesouladná s ústavním pořádkem, nicméně v minulosti se takového jednání některé 
ústavní instituce již dopustily (například v souvislosti se zásahy do platů soudců). Lze však usuzovat, že v případě 
konstituování předběžné kontroly by ústavo-zákonodárce, za předpokladu zachování alespoň minimálního respektu 
mezi ústavními institucemi navzájem, zpravidla vědomě neschvaloval normu, jež by nesla „stigma“ neústavnosti. 
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soudu, respektive s ústavním pořádkem 356, kdy by bylo vhodné, aby se této činnosti zhostili 

poslanci   či   senátoři.   A   učinili   by   tak   v ideálním   případě   na   institucionální   bázi,   a   to 

prostřednictvím věcně příslušného výboru, kterým by měl s ohledem na dotčenou materii být 

primárně výbor ústavně-právní jednotlivých komor. 

V neposlední řadě je třeba vznést úvahu nad formálními požadavky kladenými na takto 

uvažované  sdělení.  Jen obtížně  si lze  představit,  jak  by se mohl, pokud by nebyl  vznesen 

požadavek  na opětovné stanovisko k uplatněnému  harmonizačnímu  pozměněnému  návrhu 357, 

ústavo-zákonodárce   dostatečně   vypořádat   s případným   konstatováním   nesouladu   navržené 

materie   s ústavním   pořádkem,   když   by   toto   současně   nebylo   doprovozeno   dostatečným 

odůvodněním zachycujícím právní názor Ústavního soudu v dané věci. Jen s dostatečnou mírou 

možnosti rekonstrukce takto formulovaných závěrů lze vytvořit prostor pro ústavo-zákonodárce, 

aby se s příslušnou argumentací účinně vypořádal v podobě reformulace posuzovaného návrhu 

ústavního zákona cestou institutu pozměňovacího návrhu 358. Následně by materie reflektující 

stanovisko Ústavního soudu byla předložena k dalšímu projednání, kdy tento postup by již plně 

závisel na odpovědnosti ústavo-zákonodárce při vědomí vzájemného respektu ústavních institucí 

vylučujícího  snahu  umožnit  přijetí   materie,   která  by  dostatečně   nezohledňovala   připomínky 

formulované ze strany Ústavního soudu. 

6.3.2 Předběžná kontrola suverénem 

Řadu z otázek vznesených v podkapitole 6.3.1 lze připustit i tehdy, přijme-li se de lege 

ferenda úvaha, že v případě jakéhokoli zásahu ze strany ústavo-zákonodárce, respektive jednání 

způsobilého zapříčinit nežádoucí změnu podstatných náležitostí demokratického právního státu, 

bude třeba vybočit z režimu zastupitelské demokracie a s využitím institutu referenda uplatnit 

principy   demokracie   přímé   se   zapojením   jednotlivých   subjektů   suveréna   coby   primárních 

kontrahentů ústavy jako společenské smlouvy359. Současně je však nezbytné zodpovědět  otázku, 

___________________________________________________________________________
356  V případě Poslanecké sněmovny se zpravidla jedná o okamžik předcházející druhému čtení, kdy se materií 
zabývají jednotlivé výbory, a v případě Senátu je to rovněž před plenárním čtením návrhu zákona, které je v této 
komoře oproti sněmovním třem čtením koncentrováno do jednoho.
357 To by mohlo v praxi při vědomí skutečnosti, že takových návrhů mohou být podány desítky, činit obtíže, jelikož 
by bylo nemyslitelné, aby se ve světle předchozích úvah plénum Ústavního soudu vyjadřovalo, včetně požadavku na 
formulaci odůvodnění, ke každému z nich.
358  Ve smyslu § 63 odst. 5 zákona  č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké  sněmovny, se pozměňovacím 
návrhem rozumí takový návrh, kterým „se vypouštějí, rozšiřují nebo mění některé části původního návrhu“.
359  De facto  se zde uplatní princip, že jakýkoli ze zásahů do ústavní materie s sebou nese jisté riziko, že budou 
dotčeny nezměnitelné součásti ústavy. Předestřená úvaha tak směřuje k závěru, že by každé nakládání s ústavní 
materií mělo být vyhrazeno pouze lidu, a tento by si uvedenou pravomoc ex lege atrahoval na sebe a uplatňoval by 
se tak v uvedeném případě striktně princip přímé demokracie.
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zda by k uvedené atrakci rozhodovací pravomoci od moci zákonodárné směrem k lidu mělo 

docházet v případě jakéhokoli zásahu do ústavní materie 360, či pouze tehdy, bude-li dotčena 

samotná Ústava, kterou lze vnímat jako ohnisko právního řádu České republiky a pomyslnou 

společenskou   smlouvu.   Z praktického   hlediska361  a   při   vědomí   hlavního   smyslu   předmětné 

úpravy by uvažovaný institut přímé demokracie měl být uplatňován tam, kde důvodně hrozí 

riziko dotčení materiálního jádra ústavy. Při vědomí skutečnosti, což je podrobněji rozvedeno 

v kapitole   čtvrté   této   práce,   že   podstatné   náležitosti   demokratického   právního   státu   jsou 

materiálně zachyceny primárně v Ústavě a Listině, měly by právě návrhy směřující ke změně 

uvedených   normativních   právních   aktů   být  ex   lege  podrobeny   testu   konformity   s využitím 

uplatnění principů přímé demokracie. O tom, že samotný ústavodárce připouští relativně širokou 

množinu materie, jež by mohla být podrobena uvedenému postupu, svědčí již samotné znění 

ústavního zmocnění k takovému jednání, kdy čl. 2 odst. 2 Ústavy, jenž sám byl identifikován 

jako   součást   materiálního   jádra   ústavy,  verbis   expressis  připouští,   že  „ústavní   zákon   může 

stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo“. Tudíž pravomoc rozhodnout, jaká materie bude 

podrobena   testu   přímé   demokracie   a   konzultaci,   respektive   výkonu   státní   moci,   přímo 

suverénem,  ústavodárce  vložil  do  rukou  ústavo-zákonodárce  coby  jediného  aktivně 

legitimovaného subjektu, jenž je oprávněn po dobu existence daného státního tělesa 362 nakládat 

s materií ústavy.

Úvodem úvahy směřující k uplatnění principů přímé demokracie při nakládání s ústavní 

materií je vhodné zmínit právní úpravu dotčené problematiky v tradici státnosti československé, 

na níž současná Ústava v mnohém navazuje, jak byla pojata v Ústavě 1920 363. Její § 46 odst. 4 

výslovně stanovil, že „hlasování lidu není přípustné o vládních návrzích zákonů 364, jimiž má být 

měněna nebo  doplněna  ústavní  listina  a  její  součásti“.  V  důsledku  této  okolnosti  vyvstává

___________________________________________________________________________
360  To souvisí s vymezením ústavní materie jako takové, kdy ve smyslu čl. 3 a 112 Ústavy je do ní zahrnuta vedle 
Ústavy samotné i Listina základních práv a svobod a dále pak „ústavní zákony přijaté podle této Ústavy a ústavní 
zákony Národního shromáždění Československé republiky, Federálního shromáždění Československé socialistické 
republiky a České národní rady upravující státní hranice České republiky a ústavní zákony České národní rady 
přijaté po 6. červnu 1992“. 
361  Lze si jen obtížně představit, že by lidu byly předkládány k vyjádření i takové ústavní zákony, které například 
provádějí   technickou   úpravu   státních   hranic.   Takové   jednání   by   bylo   možné   označit   za   až   hypertrofované 
uplatňování principu přímé demokracie při nakládání s ústavní materií, když by se k němu  ex lege  přistupovalo 
i v případech, kdy je riziko dotčení esenciálních součástí ústavy naprosto zanedbatelné.
362 Tedy v čase mezi počátkem a koncem platnosti aktuální společenské smlouvy, kdy jistou aberací od této úvahy je 
uvažované uplatnění principu přímé demokracie, nicméně ani suverén by neměl nakládat s esenciálními součástmi 
ústavy,   pokud   má   být   existující   státní   těleso   zachováno,   jelikož   by   toto   vedlo   k   jeho nechtěnému   narušení 
a rozkolísání.
363 Blíže viz podkapitola 3.3.2 této práce.
364  O vládní předloze zákona se hovoří proto, že Ústava 1920 připouštěla užití institutu referenda na návrh vlády 
výlučně v takovém případě, zamítlo-li Národní shromáždění vládní návrh zákona.
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otázka,   proč   někdejší   ústavodárce   vyjmul   z dispozice   subjektů   suveréna   v režimu   přímé 

demokracie právě ústavní materii tvořící fundamentální základ daného státního tělesa, když by 

bylo logické, že právě subjekt, jenž se části svých pravomocí při „uzavírání“ prvotní společenské 

smlouvy vzdal a přenesl je na státní moc, by si tuto svou moc právě při rozhodování o tak 

zásadní materii mohl atrahovat ad hoc zpět. Je bezesporu přirozenější, když by byl lid nadán ve 

vztahu k ústavní materii větší mírou pravomoci než orgán, jehož prostřednictvím lid tuto moc 

„pouze a jen“ vykonává 365. Dle F. Weyra je vyloučení referenda v případě ústavní materie dáno 

obecnou nedůvěrou ústavodárce v tento právní institut, který tak chtěl střežit základní normu 

státu   od   možnosti   zásahu   procesem,   jemuž   zřejmě   ne   zcela   důvěřoval366.  Nedůvěru   v tento 

institut podtrhuje i fakt, že původní vládní předloha neobsahovala zvláštní ustanovení týkající se 

referenda a toto bylo do Ústavy 1920 vpraveno až v průběhu legislativního procesu na půdě 

Národního shromáždění367, ostatně jako tomu bylo i v případě Ústavy. 

Přijmu-li   premisu,   že   má   být   lidová   iniciativa   uplatněna   v ústavodárném,   respektive 

ústavo-zákonodárném procesu, je třeba jednoznačně definovat, jaké bude mít takové referendum 

parametry a zejména pak závaznost. Dotýká-li se takové hlasování ústavní materie, označuje jej 

Weyr jako  ústavodárné referendum 368. Je na místě konstatovat, že by  bylo značně nadnesené, 

kdyby konstituování zvažované úpravy mělo být vnímáno jako odklon od stávající parlamentní 

demokracie   uplatňované   v České   republice   stojící   na   principech   zastupitelské   demokracie. 

Vhodnější interpretací je označit tento institut jako drobnou aberaci od zavedeného principu, 

kterou i právní teorie považují za jistou korekturu uplatňované nepřímé demokracie 369, kdy by 

ústavo-zákonodárce370  ústavním zákonem vymezil materii 371, ať už paušálně, či ad hoc, v jejímž 

případě má být uplatněn institut referenda. To, zda by se jednalo o referendum obligatorní, nebo 

fakultativní, by již bylo odvislé od konkrétního znění dotčeného ústavního zákona, jenž by 

atrahoval  jistou  oblast  úpravy  společenských  vztahů  zpět  do  rukou   suveréna.   Je   nad   vší

___________________________________________________________________________
365 Dané pojetí vztahu mezi lidem a jednotlivými složkami státní moci nezpochybňuje ani Ústava 1920, jež sama ve 
svém § 1 odst. 1 konstatuje, že „lid je jediný zdroj veškeré státní moci v republice Československé“, a je to tedy lid, 
jenž   je   nejvyšší   svrchovaný   orgán   daného   státního   tělesa,   nikoli   moc   zákonodárná   v podobě   Národního 
shromáždění, respektive jakékoli kvalifikované množiny uvnitř něj.
366 WEYR, František. Československé právo ústavní. V Praze: Nakladatelství Melantrich a.s., 1937, s. 117.
367 Tamtéž.
368  Uvedenou   definici   lze   dle   něj   užít   tehdy,  „když   vztahuje   se   na   změny   ústavy   nebo   ústavy   zbrusu   nové“. 
(viz WEYR, František.   Teorie práva  . Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 265).  
369 WEYR, František. Československé právo ústavní. Praha: Nakladatelství Melantrich a.s., 1937, s. 293.
370 Ve smyslu čl. 2 odst. 2 Ústavy pouze a jedině „ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo“, 
tudíž  tato atrakce  musí být  provedena   formou  normativního  právního  aktu se  silou ústavního  zákona  a  jemu 
předepsaným procesem, se všemi jeho důsledky, jak je popsáno v předchozích kapitolách této práce.
371 Na rozdíl od Ústavy 1920 v Ústavě její ústavodárce nevyloučil z této dispozice ústavní materii, tudíž by i v jejím 
případě bylo uplatnění referenda možné.
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pochybnost, že takto konstituované referendum by muselo mít charakter rozhodovací, nikoli 

pouze konzultační a doporučující, k čemuž se přiklání i odborná literatura 372. To, jak bude proces 

referenda technicky a zejména procesně zabezpečen, ponechal již ústavodárce na zákonodárci, 

kdy toto lze upravit prostřednictvím  obyčejného zákona, a ne třeba normy se silou zákona 

ústavního373. 

Na  rozdíl  od  uvažované  předběžné   kontroly  Ústavním   soudem  je Ústavou  již  přímo 

předjímáno   případné   uplatnění   institutu   ústavodárného   referenda.   Jak   ostatně   bylo   uvedeno 

v podkapitole 4.2.3 této práce, bylo toho využito za dobu účinnosti Ústavy dosud pouze jednou, 

a to v souvislosti s přistoupením České republiky k Evropské unii, a to na základě ústavního 

zákona č. 515/2002 Sb., o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii, ve vazbě na 

čl.   10a   Ústavy.   Nicméně   česká   parlamentní   demokracie   v   minulosti   zaznamenala   také 

legislativní snahy o provedení čl. 2 odst. 2 Ústavy zvláštním ústavním zákonem ve vztahu 

k ústavní materii obecně. Jde zejména o poslanecký návrh na vydání ústavního zákona z roku 

1999, jenž se měl primárně zabývat referendem souvisejícím se vstupem České republiky do 

Evropské unie. Šlo o předchůdce výše zmíněného ústavního zákona a v průběhu legislativního 

procesu byl do návrhu rovněž promítnut institut rozhodovacího referenda o návrzích věcných 

záměrů   ústavních   zákonů,   kdy   toto   měl   vyhlašovat   prezident   na   návrh   vlády,   dvou   pětin 

poslanců nebo alespoň 250.000 občanů disponujících volebním právem 374. Tento návrh nakonec 

nebyl přijat, a nestal se tudíž součástí právního řádu. Navzdory legislativním snahám tak dosud 

nebyl Václavem Havlem prosazovaný prostor pro přímou demokracii nastavený čl. 2 odst. 2 

Ústavy   využit   jinak   než   jen   přijetím   výše   zmíněného  ad   hoc  ústavního   zákona,   nadto 

provádějícím jiné ustanovení Ústavy.

Nejedná se o problematiku nikterak jednoduchou, protože klade řadu nároků, v případě 

předložení takové materie, na ústavo-zákonodárce, aby se při formulaci osnovy takové normy 

dostatečně vypořádal se všemi aspekty, které může přijetí daného předpisu přinést, a to zejména 

při vědomí principu nedotknutelnosti materiálního jádra ústavy, a současně by měl být veden 

snahou nerozkolísat vztahy uvnitř státní moci mezi jejími jednotlivými složkami. Vždyť jen 

zodpovězení otázky prezentované v této práci, jakým způsobem, a zda vůbec by do takového 

procesu měl být zapojen Ústavní soud coby jeden ze stěžejních korektorů konformity činnosti 

moci zákonodárné s ústavním pořádkem, přináší řadu dalších úvah. Lze si jen  obtížně  představit

___________________________________________________________________________
372  SYLLOVÁ, Jindřiška. Komentář k čl. 2. In: Ústava České republiky. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2016, s. 29. 
373 Tamtéž, s. 30. 
374 Senátní tisk č. 142. 1999 [online] Praha: Senát Parlamentu České republiky [cit. 2019-10-15] Dostupné z: https:// 
https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/2737/2737.
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moment, kdy kvalifikovaná většina soudců v rámci pléna Ústavního soudu vyslovuje rozpor 

přijatého ústavního zákona s ústavním pořádkem a staví se tak proti primárnímu ústavodárci, 

kterým je lid tvořený jednotlivými subjekty suveréna. Rovněž absolutní vyloučení Ústavního 

soudu z možnosti se k takové normě vyjádřit a jakkoli ji přezkoumat by zřejmě mohlo narušit 

stávající rozložení checks and balances, byť je třeba připomenout, že jeho kompetence k takové 

činnosti   je   stále   předmětem   polemik,  uvnitř   státního   tělesa,   tudíž   přichází   v úvahu   pouze 

předběžná   kontrola   ústavnosti   osnovy   ústavního   zákona,   jenž   by   byl   ústavo-zákonodárcem 

předkládán lidu k rozhodnutí ve smyslu čl. 2 odst. 2 Ústavy, respektive  jeho provádějícího 

ústavního zákona, jak je podrobněji nastíněno v podkapitole 6.3.1 této práce. 

6.3.3 Závěrečné zamyšlení autora

Ve světle prezentovaných argumentů by bylo nanejvýš vhodné zvážit, aby došlo  pro 

futuro  k rekodifikaci požadavků na legislativní proces v těch případech, kdy je zasahováno do 

materie Ústavy nebo Listiny, kde je riziko ohrožení esenciálních součástí ústavy nejvyšší. Vždyť 

právě   v takových   případech,   vyznačujících   se   nezbytnou   mírou   citlivosti   ke   vnímání 

materiálního jádra, je nastavení dostatečných obranných mechanismů eliminujících riziko přijetí 

ústavní normy, která by mohla být shledána jako ústavně nonkonformní, stěžejní. 

Při   vědomí   výchozího   stavu,   kdy   množina   podstatných   náležitostí   demokratického 

právního státu je v platné ústavě navenek relativně obtížně seznatelná, jeví se jako prevence proti 

jejich   narušení   v podobě   maximálního   možného   zapojení   všech   aktivně   legitimovaných 

subjektů, jež jsou způsobilí s touto materií v průběhu existence daného státního tělesa přijít do 

styku,   ať   už   z hlediska   její   interpretace   v podobě   činnosti   Ústavního   soudu,   nebo   Ústavou 

zapovězeného nakládání s ní ve formě činnosti ústavo-zákonodárce, do legislativního procesu 

velmi účelná. Role lidu jako primárního ústavodárce a kontrahenta prvotní společenské smlouvy 

a hlavního nositele státní moci je rovněž neopomenutelná. Je to lid, kdo v postavení primárního 

ústavodárce prostřednictvím ústavodárného sboru přijímá normu, kde jsou podstatné náležitosti 

demokratického  právního  státu  materiálně  zachyceny,  a  měl  byt  tak  být  jedním 

z neopominutelných prvků jakýchkoli úvah de lege ferenda vztahujících se k této problematice.

Zřejmě i do budoucna otevřenou otázkou doprovázející obdobné úvahy zůstane rozřešení 

vztahu   mezi   lidem   a   Ústavním   soudem,   kdy   moc   zákonodárná   by   v takovém   modelu 

legislativního procesu vedle nositele legislativní iniciativy již hrála do značné míry jen roli 

procesního subjektu, nikoli rozhodujícího, jelikož tuto pravomoc by si atrahoval zpět lid. Vyjdu-

li   z předpokladu,   že   dle   úvahy   prezentované   v podkapitole   6.3.2   této   práce   by   v případě 

124



uplatnění předběžné kontroly suverénem v rámci legislativního procesu dotýkajícího se materie 

Ústavy nebo Listiny docházelo k zapojení Ústavního soudu před samotným referendem. Tím, 

kdo   předkládá   lidu   k rozhodnutí   určitou   osnovu,   by   zřejmě   nebyl   nikdo   jiný   než   moc 

zákonodárná, předpokládám, že v pro futuro přijaté normě se silou ústavního zákona paušálně 

zavádějící   povinnost  přistoupit   k tomuto   kroku,  jež   provede  čl.   2  odst.   2  Ústavy,   v režimu 

kvalifikované   většiny   ústavo-zákonodárce.   Je   pak   logické   se   domnívat,   že   konzultační   role 

Ústavního soudu využije dříve, než přijme rozhodnutí o tom, zda předloží určitou materii lidu 

k samotnému rozhodnutí. I zde však může nastat situace, že kvalifikovaná množina uvnitř pléna 

Ústavního soudu si ve svém rozhodování atrahuje pravomoc již nikoli jen ústavo-zákonodárce, 

ale ad   absurdum lidu,   jelikož   zaujme-li   stanovisko,   že   posuzovaná   materie   je   v rozporu 

s ústavním   pořádkem,   neměl   by   být   ústavo-zákonodárce  ex   lege  oprávněn   takovou   materii, 

pokud by se nestala ústavně konformní, předložit lidu k rozhodnutí. Takový mechanismus je 

jediným   východiskem,   jak   zabránit   situaci,   která   by   mohla   vést   k nežádoucímu   rozkolísání 

státního tělesa v podobě hypotetického budoucího střetu mezi vůlí lidu a Ústavním soudem při 

následné kontrole materiální ústavnosti, pokud by byla v daném případě vůbec připuštěna. Tímto 

by však neměl být dotčen institut následného přezkumu z hlediska formální ústavnosti. Ať  už 

bude na shora uvedený „konflikt“ nahlíženo jakoukoli optikou, lze přijmout závěr, že lid je tím, 

kdo je primárním ústavodárce a ústavu dává, ať už přímo, nebo prostřednictvím ústavodárného 

shromáždění, a měl by být jedinou kvalifikovanou entitou způsobilou vstupovat do esenciálních 

součástí společenské smlouvy a tím, kdo dává její autoritativní výklad. Projev jeho vůle by tudíž 

měl být závazný i pro jednotlivé složky státní moci.
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Závěr

Bylo-li mým cílem předestřít čtenářům této práce co nejkomplexnější pohled na institut 

podstatných náležitostí demokratického právního státu, zejména pak ve světle jeho zásadního 

významu pro kontinuitu státního tělesa, jež tyto náležitosti de facto, vyjádřené de iure v materii 

ústavního práva, drží při životě, snažil jsem se jej touto cestou v maximální možné míře naplnit. 

Jsem   si   vědom   faktu,   že   má   snaha   o   klasifikaci   jednotlivých   pasáží   ústavy   coby 

konkrétních   prvků   nezměnitelných   součástí   nemusí   přinášet   dokonale   konečný   výčet   všech 

institutů   utvářejících   množinu   materiálního   jádra,   jelikož   každý   ze   subjektů   suveréna,   mě 

nevyjímaje, je způsobilý subjektivně nevnímat určitou normativní větu ve světle komplexnosti 

jejího   postavení   v   právním   řádu375.   Nicméně   mám   za   to,   že   prezentovaná   systematizace 

podstatných   náležitostí   demokratického   právního   státu   vycházející   z úvah   předestřených   již 

prvním prezidentem České republiky Václavem Havlem, tudíž dostatečně reflektujících úmysl 

tehdejšího ústavodárce, má své racionální opodstatnění a může přinést jistou strukturovanost do 

mnohdy obtížně uchopitelných debat právní teorie i praxe o příslušnosti toho, či onoho právního 

institutu   k esenciálním   součástem   ústavy.   Uvedené   poznání   je   tak   klíčové   pro   bezpečné 

nakládání s ústavní materií prostřednictvím projevů vůle ústavo-zákonodárce, protože jen díky 

seznání   ústavodárcem   vytyčených   mantinelů   lze   po   moci   zákonodárné   spravedlivě   žádat, 

a současně naplňování tohoto zadání formulovaného suverénem kontrolovat, aby při přijímání 

změn ústavy byly šetřeny podstatné náležitosti demokratického právního státu coby esenciální 

součásti dotčené materie, jež mají zůstat při respektování požadavků na jejich rigiditu neměnné. 

Předně je třeba zdůraznit, že výše prezentovaný výčet nezměnitelných součástí nevnímám 

jako jejich taxativní vymezení, ale se vší pokorou k dotčenému institutu připouštím, že se jedná 

o výčet toliko demonstrativní, zejména proto, že je otazné, zda lze vůbec normativně stanovit 

komplexní a neměnnou množinu 376 podstatných náležitostí demokratického právního státu. Snad 

toho   cíle   lze   dosáhnout   ke   konkrétnímu rozhodnému   dni,   nicméně   v případě   státních   entit 

vyznačujících se dlouhou životností v řádu desítek až stovek let a současně nedostatečně určitým

_____________________________________________________________________________
375  Vzhledem k formě, jakou zaujímá ústava k projevení podstatných náležitostí demokratického právního státu 
navenek, je třeba vnímat, že tam, kde nebyla tato vlastnost objektivizována činností Ústavního soudu, kdy jedině 
tato  ústavní  instituce  je  aktivně  legitimována  k  přijetí takového  autoritativního konstatování,  se bohužel  nelze 
vyhnout určitému riziku subjektivního hodnocení ze strany každého  subjektu suveréna,  coby adresáta  dotčené 
normy.  De facto  i formulace právního názoru, že určitá část pozitivního práva zhmotněného v ústavě je nadána 
vlastností být tzv. nezměnitelnou součástí, je projevem vůle určité aktivně legitimované množiny sestávající se 
z jednotlivých   subjektů   suveréna   uvnitř   ústavní   instituce   Ústavního   soudu,   což   z ní   však   dělá   dostatečně 
kvalifikovanou množinu, jež je ústavou aprobovaná k tomu, aby takový autoritativní závěr přijala. 
376 V prezentovaných kapitolách bylo nejednou zmíněno, že určité individualizační znaky státního tělesa i v období 
kontinuity   mohou   doznat   jistého   vývoje   z hlediska   kategorizace   jejich   důležitost   i   pro   daný   stát   (srovnejme 
například přístup ke koncepci společného státu Čechů a Slováků v letech 1918–1938 a po roce 1990).
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projevem materiálního jádra v pozitivním právu, bude vždy existovat riziko jisté proměnlivosti 

části této množiny, i kdyby jen zanedbatelné, v čase. K jevu variability bezesporu bude více než 

množina   obecných   náležitostí   demokratického   právního   státu,   jež   jsou   více   konstantní, 

inklinovat především individualizační složka konkrétního státního tělesa, jež je do značné míry 

formována státní ideou. Jako nedílnou součást poznání této problematiky ve světle ústavního 

systému České republiky proto vnímám i v této práci detailně rozebranou otázku institutu státní 

ideje,   zejména   pak   s přihlédnutím   k pojetí   Ústavy.   Přijmu-li   premisu,   že   nemohu   čtenářům 

poskytnout komplexní výčet určité materie, považuji za svou povinnost nastínit alespoň směr 

a metodiku, jakými by se mohli ubírat dále ve svém bádání, byť prezentovanou množinu vnímám 

jako   v maximální   možné   míře   komplexní   s přihlédnutím   k aktuálním   poznatkům   v době 

koncipování této práce.  

Stěžejní význam sehrávají výsledky takových úvah primárně v momentech, kdy nakládají 

aktivně legitimované subjekty s ústavní materií. Předně je však třeba si zodpovědět otázku, zda 

by neměla zůstat tato oblast právního řádu v zásadě neměnná a prosta v podstatě jakýchkoli 

zásahů. Něco jako pomyslná nosná konstrukce budovy, jež určuje její základní strukturu a jejíž 

změna by mohla ohrozit samotnou statiku stavby. Již v počátečních kapitolách této práce jsem si 

na to odpověděl, že toto není z mnoha objektivních důvodů reálné, tudíž je třeba počítat s dílčími 

změnami ústavy a vnímat je jako realitu. Přesto však musí zůstat zachováno něco z tohoto 

základu, co je natolik zásadním, že měnit nelze, aniž by tím byla ohrožena existence systému 

jako celku. Potřeba změn, které prolamují absolutní rigiditu ústavního práva, je pochopitelná 

zejména  s přihlédnutím ke skutečnosti, že snad každá norma právního řádu je formulována 

s nejvyšší mírou určitosti a je odrazem aktuálních potřeb úpravy společenských vztahů v době 

svého přijetí. Nicméně i požadavky na uspořádání vztahů mezi jednotlivými subjekty suveréna 

doznávají v čase určitých změn a současně se v praxi ukazuje, že pasáže, které se mohly při 

koncipování   Ústavy   jevit   jako   dostatečně   konkrétní,   takovými   s přihlédnutím   k aplikačním 

problémům zdaleka nejsou, což vede k formování mezer v oblasti ústavního práva, jež je třeba 

zacelit. To vše s sebou přináší potřebu nejen interpretace prostřednictvím činnosti Ústavního 

soudu, ale i zapojení subjektů aktivně legitimována k nakládání s ústavní materií, vyjma jejích 

nezměnitelných  součástí. A  právě z toho důvodu je nanejvýš  vhodné vnímat  veškerá rizika 

spojená s takovou činností. 

Právě stěžejní význam této úlohy svěřené do pravomoci moci zákonodárné mě vedl 

k úvahám,   jakým   jiným   způsobem   přistoupit   k   zásahům   přímo   do   těch   nejcitlivějších   míst 

daného státního tělesa a jak dosáhnout toho, že se na nich budou v nejvyšší možné míře podílet 

primární smluvní strany kontraktu společenského smlouvy, tedy jednotlivé subjekty suveréna, 
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což je podrobněji rozvedeno v úvaze de lege ferenda tvořící nedílnou součást této práce. Ruku 

v ruce s tím jde požadavek na větší interakci s ústavním soudnictvím, coby vrcholovou institucí 

nadanou pravomocí interpretovat ústavu a soulad, respektive nesoulad právních norem obecně 

s ní.   Jsa   při   formulaci   daných   úvah   veden   zejména   snahou,   aby   v budoucnu   nedocházelo 

ke snižování důvěry v ústavní instituce jako takové tím, že Ústavní soud bude nucen přistupovat 

ke zrušení ústavního zákona nebo jeho části přijatého Parlamentem, jenž se sice stal platnou 

součástí právního řádu, avšak nesplňoval některé z nezbytných materiálních nebo formálních 

požadavků pro takovou právní normu. 

Mám   za   to,   že   tato   práce   se   tak   může   stát   vhodnou   příručkou   nejen   pro   všechny 

kvalifikované subjekty suveréna přicházející při své každodenní praxi do kontaktu s ústavní 

materií.   Současně   jim   mohou   být   některé   ze   zde formulovaných   úvah   inspirací   pro   další 

nakládání   s tímto   vrcholem   právního   řádu   České   republiky,   a   to   zejména   při   zohlednění 

primárního zájmu lidu, jímž je stabilita konstituovaného státního tělesa respektujícího stěžejní 

parametry sjednané primární společenské smlouvy.
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Podstatné  náležitosti  demokratického  právního  státu  v Ústavě  České 
republiky

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.

Klíčová slova: ústava, podstatné náležitosti, demokratický právní stát.
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Essential Elements of a Democratic Rule of Law in the Constitution of the 
Czech Republic

Abstract

This thesis aims at comprehensive examination of the way in which essential elements of 

a democratic rule of law are embedded in the laws of the Czech Republic, in particular the 

Constitution, effective from 1 January 1993, as their centrepoint. The author’s key task has been 

to deal with the difference between constitutional standards of other countries and Czech laws, 

where the text of the Constitution does not expressly identify the legal institutions that in their 

unity form the material core of the Constitution.

The thesis provides a theoretical definition of the individual components of a democratic 

rule of law in the light of modern jurisprudence findings. It also outlines procedures aiming at 

the identification of the individual institutions embedded in the substance of constitutional law 

that form the unchangeable parts of the Constitution. The state idea, which individualizes the 

generally applicable essentials of a democratic state governed by the rule of law for requirements 

of Czech legal system, is considered the cardinal bearer of the core of the essential elements. Its 

development   is   described   since   the   16th  century   until   the   present,   while   its   continuity   or 

discontinuity   is   examined.   It   is   widely   investigated   how   the   material   core   of   the   current 

constitutional   order   was   influenced   by   the   tradition   of   Czechoslovak   constitutionality,   in 

particular by the Constitution of 1920. 

Chapter Four provides a detailed analysis of the individual constitutional institutions in 

terms of their definition as components  of the material core. The institutions  are analyzed, 

classified, and interpreted while considering the legislator’s intention formulated in the process 

of their codification. The role of constitutional judiciary in the identification and interpretation of 

essential elements of a democratic rule of law is discussed.

The   key   property   of   the   material   core   of   constitutions   is   its   unchangeability.   Its 

inalterability   formulated   in   Art.   9(2)   as   well   as   its   protection   by   means   of   three   crucial 

constitutional institutions are presented in detail. The protection is ensured by the parliament in 

the course of the legislative process itself, by the constitutional judiciary thanks to its power to 

abolish an adopted law or its part, and last but not least by the people through their right to 

opposition. 

This doctoral thesis presents not only reflections about the identification of the essential 

elements of a democratic rule of law, but also a detailed analysis of their protection as a key 

requirement of the constitutional system.
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