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Anotace 

Předmětem této bakalářské práce je koncept militantní demokracie. V obecné části práce 

jsou představeny vybrané teoretické přístupy ke konceptualizaci militantní demokracie. 

V rámci zvláštní části se práce zabývá militantní demokracií prizmatem českého politického 

a právního systému, a to v kontextu konotací vyplývajících z mezinárodního práva a práva 

Evropské unie. Práce ukazuje spojitosti konceptu militantní demokracie vzhledem 

k diferenciaci procedurálního a materiálního (substantivního) pojetí demokracie. Představen 

je test proporcionality jako obecný juristický instrument přezkumu přiměřenosti zásahů do 

základních práv a svobod. V závěrečné části práce je představena typologie nástrojů 

militantní demokracie, přičemž speciálně jsou zkoumány vybrané nástroje směřující 

k omezení ústavně zaručených základních práv a svobod, jmenovitě omezení svobody 

projevu, práva politicko-stranického sdružování a práva shromažďovacího. V této části je 

také stručně osvětleno právo na odpor. Veškeré dílčí části práce směřují koncepčně 

k nalézání základních mezí militantní demokracie. Ve světle inherentního paradoxu 

militantní demokracie se práce snaží ukázat, kam až může demokracie legitimně zajít, aby 

zůstala demokracií, aniž by současně ztratila kvalitu demokracie.     

 

 

Annotation 

The subject of this bachelor’s thesis is the concept of militant democracy. The general part 

of the thesis presents selected theoretical approaches to the conceptualization of militant 

democracy. Consequently, the special part of the thesis deals with the militant democracy 

from the perspective of the Czech political and legal system, whereby the contextual 

associations and connotations arising under international law and law of the EU are taken 

into consideration. Furthermore, the thesis indicates the connections between the concept of 

militant democracy in association with the differentiation of procedural and material 

(substantive) conception of democracy. The thesis also presents the test of proportionality 

as a general juristic instrument for the scrutiny of the proportionality of fundamental human 

rights and liberties encroachments. The final part of the thesis presents a typology of 

instruments utilized within the concept of militant democracy, whereby selected instruments 

restricting constitutionally guaranteed fundamental rights and freedoms are examined 

specially in more depth; these selected instruments include restrictions on the freedom of 



 

 

 

expression, right of association and right of assembly. The right to resistance is also briefly 

explained. All parts of the thesis are conceptually aimed at identifying the fundamental limits 

of militant democracy. While taking into consideration an inherent paradox associated with 

the militant democracy, the thesis ultimately seeks to show how far may a democracy 

legitimately go in order to preserve its democratic nature without losing the quality of 

democracy within the process.    
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Úvod  

 

Z historického vývoje demokracie, zejména ve střední Evropě, lze implikovat tendenci, která 

je považována za imanentní atribut demokratického politického uspořádání, a jež úzce 

souvisí se vznikem a implementací koncepce militantní demokracie v rovině normativní 

regulace a právní i politické praxe. Podstata této tendence spočívá v tom, že demokratické 

politické uspořádání, jež pojmově obsahuje maximu garance ochrany základních práv a 

svobod, může být ohroženo antisystémovými entitami usilujícími o usurpaci moci a narušení 

nebo odstranění demokratické povahy politického a právního uspořádání. Apriorní 

vyloučení obranných bariér a striktní, resp. bezvýhradní zajištění občanských a politických 

práv, přestože účel a smysl jejich realizace v daném případě potencionálně či skutečně popírá 

samotnou existenci demokratického právního státu, nemůže být slučitelné s principem 

nepřípustnosti změny podstatných náležitostí demokratického právního státu, který Ústava 

explicite normuje ve své klauzuli věčnosti obsažené v čl. 9 odst. 2. Tuto skutečnost 

reflektoval i Ústavní soud, když zdůraznil, že není možné garanci základních práv a svobod, 

jakožto fundamentální princip demokratického právního státu, chápat jako slabost 

demokracie nebo její neschopnost obrany.1   

Přestože dnes, s odstupem času, se mohou některé dějinné konotace související se zárodky 

konceptu militantní demokracie jevit jako vzdálené, tak není pochyb o bezvýhradní nutnosti 

brát na zřetel historické reálie nástupu totalitních a autoritativních režimů ve 30. letech 20. 

století, slabost evropských demokracií v resistenci proti těmto silám a konsekventní 

destrukci lidských práv a svobod, pro účely úvah o podstatě, účelu a limitech militantní 

demokracie. Motivaci k výzkumu konceptu militantní demokracie tak lze čerpat zejména 

z dějin 20. století. Problematika militantní demokracie však není v žádném případě pouze 

otázkou historické reflexe. Koncept se těší zájmu odborné literatury, jak v oblasti politické 

vědy, tak i v rámci právní doktríny. Danics upozorňuje (2019, s. 81), že v současnosti je 

koncept militantní demokracie často vnímán v pejorativních konotacích, jelikož je 

předmětem kritiky a odsouzení pramenící z neodbornosti a politické předpojatosti. Ambicí 

této práce bude proti těmto tendencím postavit odbornou analýzu militantní demokracie 

v obecné rovině konceptu a jeho empirického zakotvení v rámci právního řádu a politického 

systému České republiky. Přesto není možné, v rámci současného odborného diskurzu a 

 
1 Nález Ústavního soudu ze dne 28. listopadu 2011, sp. zn. IV. ÚS 2011/10   
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s ohledem na předmětnou kritiku koncepce, konstatovat militantní demokracii jako 

univerzálně akceptované východisko demokratického paradoxu. (Invernizzi Accetti a 

Zuckerman 2017, s. 184)   

Z historického kontextu geneze koncepce militantní demokracie vyplývá, že nepřátelé 

demokracie si vždy uvědomovali její vnitřně zakomponované slabosti, což potvrzuje 

prohlášení nacistického zločince a vyhraněného antisemity Josepha Goebbelse, které 

cynicky a současně zcela precizně vystihuje paradox, jenž je demokratickému systému 

imanentně vlastní: „Zdá se, že největším žertem demokracie zůstane vždy to, že poskytla 

svým úhlavním nepřátelům prostředky, prostřednictvím kterých byla sama zničena.“ (Müller 

2012, s. 1253) 

S ohledem na výše uvedené je, prima facie, zřejmé zásadní dilema (paradox) konceptu 

militantní demokracie. Na jedné straně totiž není přípustné, aby demokracie postrádala 

určitou přiměřenou a rozumnou míru obranyschopnosti proti jejím nepřátelům; na straně 

druhé však vzniká otázka limitu toho, kdy už militantní demokracie neguje samotnou 

podstatu demokracie v tom smyslu, že realizace jejích obranných mechanismů odporuje 

inherentní podstatě demokracie. (Přibáň 2014, Kirshner 2014, s. 16) Toto dilema 

konsekventně vyplývá z povahy nástrojů militantní demokracie, jelikož implementuje 

nástroje ochrany státu a politického režimu, které jsou typické pro nedemokratické státy a 

politické režimy, a to pro specifický účel normativní povahy spočívající v ochraně 

demokratického právního státu. (Mareš a Výborný 2013, s. 13) Výstižně lze dilema 

(paradox) militantní demokracie ilustrovat na polaritě dvou krajností. V rámci první 

krajnosti zasahuje demokratický stát proti antidemokratickým entitám v takové míře a 

v takovém rozsahu, že ztrácí vlastnost, resp. kvalitu demokracie, tj. přestane být 

demokratickým státem. Druhá krajnost naopak směřuje k situaci lpění demokratického státu 

na demokratickém fundamentalismu a absolutní toleranci, jež může konsekventně vést 

k destrukci demokratického státu. (Danics a Tejchmanová 2017, s. 160)   
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1 Teoretická (obecná) část 

 

1.1 Formulace výzkumné otázky a cíle práce 

 

V návaznosti na obecné nastínění předmětu této práce je možné formulovat dvě výzkumné 

otázky, které mají vůči sobě vztah otázky obecné a speciální. Obecná otázka je 

konkretizována speciální otázkou za účelem zdůvodnění a vysvětlení. Obě otázky společně 

tvoří základní výzkumnou otázku. 

I. Do jaké míry jsou nástroje militantní demokracie konvergentní s podstatou 

demokracie a na základě jakých kritérií lze tuto konvergenci poměřovat?  

II. Do jaké míry je přípustná, a tudíž i v souladu s inherentní podstatou demokratického 

politického a právního uspořádání, implementace a aplikace právních, politických, 

mocenských a jiných nástrojů (opatření) omezujících práva a svobody 

antidemokratických entit usilujících o narušení stability nebo zničení tohoto 

uspořádání, a to za účelem ochrany demokratického politického a právního řádu a 

základních práv a svobod? 

Účelem této práce je pokusit se uchopit základní konceptuální rámec militantní demokracie 

prizmatem českého právního a politického prostředí a vypořádat se s tím, do jaké míry je 

ospravedlnitelná implementace defenzivních mechanismů militantní demokracie za účelem 

ochrany demokratického právního a politického řádu. Paradox či spor související s koncepcí 

militantní demokracie tvoří do značné míry předmět této práce. V rámci antagonismu 

krajností fenoménu militantní demokracie se bude práce zaměřovat na otázku přípustnosti a 

legitimity demokratické obrany.  

Práce, z hlediska účelového zaměření, vychází taktéž z pragmatické kritiky, jež se objevuje 

v odborné literatuře (Rijpkema 2018, Müller 2012) ohledně neexistence ucelené a 

koherentní normativní teorie vztahující se k militantní demokracii, popř. dokonce skepse 

vůči tomu, zda je vůbec možné celistvou a koherentní teorii militantní demokracie rozvinout.  

Již zde je dlužno zmínit, že tato práce akceptuje předpoklad, že každá demokracie je do 

určité míry militantní, resp. má potenciál být militantní. (Müller 2012, s. 1266) Ve smyslu 

tohoto předpokladu vychází práce z toho, že militantnost demokracie nelze posuzovat toliko 

na základě ryze juristické analýzy konkrétního právního řádu, výkladu právních norem a 

jejich aplikace, jakož i dalších proměnných normativní povahy, protože rozsah konceptu je 
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daleko širší, lpí na něm určující politické, sociologické, kulturní a historické konotace, a 

v důsledku toho přesahuje rámec normativní reflexe. Z toho dovozuji, že nemá význam 

vytvářet typologické diferenciace militantních a nemilitantních demokracií. Na druhou 

stranu tím není dotčena zcela legitimní úvaha o typologizaci demokracií na základě kritéria 

míry jejich militantnosti; takový pokus však zcela přesahuje rámec této práce a neodpovídá 

jejímu metodologickému zakotvení. Oprávněnost těchto východisek lze dobře ilustrovat na 

tzv. právu na odpor, které je v rámci této práce zahrnuto do typologie nástrojů militantní 

demokracie. Ačkoliv je toto právo pozitivně-právně normováno na úrovni ústavního 

pořádku, tak jeho výkon je a priori podmíněn politickou vůlí občanů směřující k obraně 

demokracie, přičemž absence takové politické vůle by z této právní normy činila toliko jen 

prázdný apel (monolog) ústavodárce. 

 

1.2 Metodologie a interdisciplinární povaha konceptu militantní 

demokracie 

 

Koncept militantní demokracie má už ze své povahy interdisciplinární charakter; stojí na 

pomezí několika disciplín. Interdisciplinární přístup k militantní demokracii se v odborné 

literatuře spojuje zejména s výzkumem v oblasti ústavního práva, empirické politické vědy 

(Ellian a Rijpkema 2018, s. 7) a politické filosofie (Rijpkema 2018, s. 5). Jestliže politická 

filosofie poskytuje filosofické odůvodnění legitimity a přípustnosti militantní demokracie, 

tak politologie odpovídá na otázku toho, zda nástroje militantní demokracie fungují k účelu, 

pro které jsou inkorporovány do politického a právního systému. Právo pak směřuje na 

otázku normativního zakotvení instrumentů militantní demokracie v rámci příslušného 

právního řádu. (Rijpkema 2018, s 5) Nutnost zapojení právního instrumentária vychází 

zejména z povahy nástrojů, které militantní demokracie používá při naplňování svých cílů. 

Protože těmito nástroji jsou především legislativní mocenské nástroje pro omezení určitých 

práv a svobod, tak relevanci práva při zkoumání militantní demokracie lze jen těžko 

zpochybnit.  

 

Práce bude z hlediska metodologie jedno-případovou studií, která přiměřeně vyhovuje 

tematickému vymezení předmětu práce. Předmětným případem bude koncepce militantní 

demokracie v kontextu politického a právního systému České republiky. Konkretizace věcné 



 

 

7 

a tematické působnosti předmětu výzkumu je determinována rozsahem a obsahem 

výzkumné otázky. Případová studie se k vypracování práce hodí také v tom smyslu, že 

koncept militantní demokracie má ryze interdisciplinární povahu, tudíž právní, politologické 

a filosofické aspekty předmětného fenoménu mohou být analyzovány v rámci zvolené 

metodologie. 

 

1.3 Terminologie 

 

Pro označení pojmu militantní demokracie je užívána řada termínů. Tato práce vychází 

z překladu anglického termínu Militant Democracy. Anglický termín se odvozuje překladem 

z terminologie německé právní doktríny, ze které se podává, inter alia, německý výraz 

streitbare Demokratie jakožto označení střetávající se, bojeschopné, resp. bojovné 

demokracie. Označení bránící se demokracie vychází z termínu Demokratischutzes. Někdy 

se objevuje také termín obranyschopné demokracie, který představuje jazykový ekvivalent 

německého termínu wehrhafte Demokratie. Přestože anglický termín Militant democracy se 

běžné používá v rámci odborného diskurzu, někteří autoři (např. Rijpkema 2018, s. 10) se 

spíše přiklánějí k přesnějšímu jazykovému ekvivalentu Defensive Democracy. Přestože výše 

uvedené termíny představují jen některá označení z terminologického výčtu, jenž není 

uzavřený, tak je možné, vzhledem k tomu, že se tyto termíny používají promiscue jako 

synonymní, vycházet v duchu zavedených zvyklostí z termínu militantní demokracie. 

(Danics 2014, s. 135-136) Pokud by však v budoucnu mělo dojít k modifikaci zavedené 

terminologie, je možné se spíše přiklonit k termínům obranyschopná demokracie nebo 

bránící se demokracie, čímž by také byly eliminovány prima facie pejorativní jazykové 

konotace termínu militantní demokracie.  

 

1.4 Koncept militantní demokracie  

1.4.1 Kořeny konceptu militantní demokracie v myšlení Karla 

Loewensteina  

 

Přestože ideové prameny pro konceptualizaci militantní demokracie lze hledat již v řecké 

filosofické tradici, myšlenkový základ koncepce militantní demokracie spojuje odborná 
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literatura (Danics a Tejchmanová 2017, Mareš a Výborný 2013) s články německého 

právníka a akademika židovského původu Karla Loewensteina, jenž publikoval 

v americkém exilu v roce 1937 sérii článků nazvaných Militantní demokracie a základní 

práva.2 Loewenstein v těchto článcích analyzuje nástup totalitarismu a autoritativních 

režimů v Evropě, přičemž vzhledem k analýze dobového politického vývoje konstatuje, že 

demokracie a demokratická tolerance byly zneužity za účelem její vlastní destrukce. 

Upozorňoval, že za závojem demokratických principů garance základních práv a svobod a 

vlády práva, jakož i přehnaného juristického formalismu a fundamentalismu demokracie, se 

mobilizovaly síly, jejich cílem bylo zničení demokratického politického a právního 

uspořádání. (Loewenstein 1937, s. 423-424) V těchto intencích chápal Loewenstein i 

fašismus, který nevnímal jako koherentní politickou ideologií, nýbrž jako politickou 

techniku, jejíž účel směřuje k usurpaci a udržení moci a zničení demokracie. (Danics a 

Tejchmanová 2017, s. 157)  

Z vůle po obraně za účelem zachování demokracie pramení v Loewensteinově pojetí 

militantní demokracie dvě základní linie obrany, a sice linie právní a linie politická. 

(Loewenstein 1937, s. 428) Právní a politická linie militantní demokracie nejsou na sobě 

nezávislé, neboť absence politických předpokladů vede v příčinné souvislosti k nemožnosti 

přijetí obranné legislativy, zatímco politická vůle ipso facto nemá šanci naplnit účel 

demokratické obrany, jestliže absentují příslušné legislativně-právní nástroje. (Loewenstein 

1937, s. 428-429) Ve stejném duchu se nese i argumentace Ermakoffa (2018, s. 48), který 

zdůrazňuje, že objektivní právo související s implementací militantní demokracie nemůže 

mít žádný úspěch při obraně demokracie, jestliže neexistuje politická moc zajišťující 

vynutitelnost právních norem. Konsolidace demokracie je tak v konečném důsledku závislá 

na politické kapacitě těch, kteří usilují o zachování demokratické vlády. (Ermakoff 2018, s. 

58-59)    

V kontextu požadavku právní linie militantní demokracie je možné zmínit obecné 

ustanovení § 4 odst. 2 Listiny, které stanoví, že meze základních práv a svobod mohou být 

za podmínek stanovených Listinou upraveny pouze zákonem. Co se týče politické linie 

militantní demokracie, tak Loewenstein vychází z toho, že demokratické principy 

politického pluralismu a garance základních práv a svobod by se měly vztahovat i na ty, jež 

 
2 LOEWENSTEIN, K. Militant Democracy and Fundamental Rights I. The American Political Review. 1937, 

roč. XXXI, č. 3, str. 417-432.; LOEWENSTEIN, K. Militant Democracy and Fundamental Rights II. The 

American Political Review. 1937, roč. XXXI, č. 4, str. 638-658.  



 

 

9 

tyto principy neuznávají, avšak pouze za předpokladu respektování legitimního rámce 

demokratického procesu. (Danics 2019, s. 82) V rovině právní Loewenstein formuluje řadu 

legislativních opatření, která směřují k naplnění legitimního účelu militantní demokracie. 

V rámci právní linie instrumentů obrany demokracie rozlišuje Loewenstein (1937, s. 645-

656) následující nástroje: 

1. zakotvení trestněprávních skutkových podstat anti-demokratických trestných činů,  

2. zákaz činnosti politických stran a hnutí, jež ohrožují demokracii,  

3. opatření proti formování para-militaristických ozbrojených složek politických stran, 

jakož i zákazy veřejného nošení politických uniforem a stejnokrojů, a to včetně 

symboliky, která směřuje k reflexi politických názorů jednotlivce na veřejnosti, 

4. opatření proti soukromým ozbrojeným skupinám, jež představují netolerovatelnou 

opozici vůči ozbrojeným strukturám veřejné moci,  

5. opatření proti výrobě, transportu, držení a nakládání se střelnými zbraněmi nebo 

jinými útočnými zbraněmi,  

6. opatření, jejichž účelem je zamezení zneužití ústavních institucí parlamentní 

demokracie politickými extrémisty, 

7. opatření, jejichž účelem je zamezení nenávistných projevů,  

8. omezení svobody shromažďování, jestliže její realizace směřuje k nepokojům a 

nenávistným projevům, 

9. omezení svobody projevu za účelem potlačení propagandy, 

10. opatření směřující proti velebení a oslavě politické trestné činnosti a porušování 

platného a účinného práva,  

11. ochrana ozbrojených složek před infiltrací subversivní propagandy, resp. zajištění 

vysoké míry loajality ozbrojených sil, 

12. zajištění loajality veřejné správy,  

13. vytvoření speciálně vybrané a vycvičené politické policie, a 

14. opatření proti vlivům anti-demokratické propagandy ze zahraničí.   

 

1.4.2 Pojetí militantní demokracie Jana-Wernera Müllera  

 

Jan-Werner Müller (2012, s. 1253) vymezuje militantní demokracii jako ideu 
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demokratického režimu, který je ochoten implementovat preemptivní a prima facie 

neliberální opatření za účelem předcházení subverze demokracie prostřednictvím 

demokratických prostředků a jejího zničení těmi, kdo o to usilují. Müller (2012, s. 1253) byl 

ještě v roce 2012 do jisté míry překvapen tím, že v rámci odborného diskurzu ohledně 

problematiky militantní demokracie nevykrystalizovala žádná obecná ani normativní teorie. 

Jak uvidíme níže, tehdy ještě zcela opodstatněná výtka absence obecně-teoretického či 

normativně-teoretického základu konceptu demokratické obrany, je dnes již překonána, 

přičemž v této práci budeme prezentovat dvě koherentní teorie militantní demokracie. 

Překonanou absenci teoretického základu konceptu militantní demokracie vysvětloval na 

základě odlišného historicko-politického vývoje v různých státech, jakož i samotnou 

odezvou či zpětnou vazbou politického a právního systému v relaci k historickým reáliím 

zkušenosti totalitarismu a autoritativních forem vlády. V této souvislosti pak není nedůvodná 

jeho skepse ohledně případné konvergence společného chápání militantní demokracie, a to 

ani v rámci určitého sdíleného politického kontingentu jako např. v rámci Evropské unie. 

(Müller 2012, s. 1254) S tímto názorem se však východiska této práce neztotožňují, jelikož 

jak uvidíme v praktické části této práce, tak i v rámci partikulární evropské národní 

jurisdikce lze identifikovat obecné nástroje militantní demokracie, a to na úrovni 

mezinárodního práva i práva Evropské unie.    

Müller (2012, s. 1266) klade důraz na prvek politické vůle, který chápe jako nezbytný 

předpoklad efektivní demokratické obrany. Z této premisy odvozuje, že rozlišování kategorií 

militantních a nemilitantních států postrádá většího smyslu, jestliže bereme na zřetel to, že 

za určitých okolností je každá demokracie způsobilá k sebeobraně. Důležité je však to, že 

předpoklady účinné demokratické obrany nenalézá v existenci normativního rámce 

militantní demokracie, nýbrž v politické vůli k její obraně; jinými slovy řečeno, jakákoli 

normativní báze, bez ohledu na její ústavněprávní či zákonný rámec a obsah, není a nemůže 

být s to zabránit destrukci demokracie, jež postrádá potřebnou míru politické vůle projevující 

se v pevném demokratickém přesvědčení dostatečné části lidu. Z hlediska této argumentace 

pak nabývají na významu zejména nástroje militantní demokracie, které mají diskurzivní či 

výchovnou (edukační) povahu.  

Ani vnitřní paradox militantní demokracie nezůstává mimo zájem Müllerova odborného 

příspěvku. Všímá si, že v souvislosti se základním sporem militantní demokracie se objevuje 

kritická námitka, že pokusy o demokratickou obranu mohou být kontraproduktivní. Toto 
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východisko pramení z přesvědčení, že starosti a hrozby militantní demokracie by měly být 

řešeny v mezích a rozsahu řádného demokratického procesu, přičemž, nebude-li takový 

postup prizmatem obrany demokracie úspěšný, pak lze důvodně očekávat, že ani militantní 

demokracie nemá šanci obstát. (Müller 2018, s. 419) Müller (2018, s. 419) dále uvažuje 

v linii toho, že státy, které mají militantní demokracii ji nejspíše nepotřebují, zatímco státy, 

které ji potřebují, ji mít nemohou. V těchto úvahách vychází z logiky, že jestliže v rovině 

nejsilnějších politických aktérů existuje konsensus o tom, jaké jsou hrozby demokracie, a to 

bez ohledu na původ těchto hrozeb, pak se lze důvodně domnívat, že hrozby demokracie 

ipso facto neobstojí. A contrario lze tvrdit, že v rámci silně polarizovaného a nestabilního 

politického zřízení, ve kterém existuje neshoda o zásadních morálních otázkách, popř. o 

účelu či výklady ústavy, bude velmi problematické uplatnění nebo případné ústavně-právní 

zakotvení konceptu militantní demokracie.   

Ohledně hrozby realizace paradoxu militantní demokracie Müller (2018, s. 420-421) prima 

facie konstatuje, že by nástroje militantní demokracie měly být izolovány mimo dosah těch, 

kdo drží politickou moc, a to za účelem prevence zneužití těchto nástrojů k potlačení 

legitimní politické opozice. Rozumná východiska problému, resp. hrozby případného 

zneužití nalézá v ústavně-právním zakotvení mechanismů militantní demokracie, které 

reflektují materiální (substantivní) meze ústavních změn, resp. ústavodárné moci, a 

v založení pravomoci a působnosti ústavních soudů k přezkumu ústavnosti ústavních 

zákonů.3 Důraz je v tomto pojetí kladen na institucionální zakotvení nestranné a nezávislé 

implementace a aplikace nástrojů militantní demokracie, což má být v důsledku realizováno 

prostřednictvím moci soudní. 

Z hlediska konceptu militantní demokracie je třeba se zabývat otázkou legitimity militantní 

demokracie. Jeden z legitimizačních argumentů, který Müller (2018, s. 420) nabízí vychází 

z premisy, že tolerance politických aktérů, kteří mají v úmyslu odstranit demokratickou 

formu vlády je nepřípustná, jelikož takoví aktéři prakticky nikdy nemohou mít podporu 

veškerého lidu. Vycházíme zde z myšlenky, že demokracie je založena na ideji, že poražení 

mají právo pokračovat v politické hře, jelikož se v budoucnu mohou stát většinou. Toto 

pojetí, ze kterého lze čerpat argumentační zdroj legitimity uplatnění konceptu militantní 

demokracie, je dle mého soudu založeno na stejné logice, na základě níž formuluje Bastiaan 

 
3 Tento názor je zcela v souladu s východisky této práce. Problematice materiálního (substantivního) pojetí 

demokracie v rámci českého politického a právního systému a pravomoci Ústavního soudu k přezkumu 

ústavních zákonů se budeme do hloubky věnovat v praktické části této práce. 
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Rijpkema teorii demokracie jako autokorekce; tato teorie bude představena níže.    

  

1.4.3 Pojetí militantní demokracie Miroslava Mareše a Štěpána 

Výborného 

 

Z hlediska vymezení militantní demokracie sice není možné podat jednotnou, komplexní, 

ucelenou a v odborné literatuře obecně přijímanou definici. Koherentní a výstižné vymezení 

je však obsaženo v pojetí Miroslava Mareše a Štěpána Výborného (2013, s. 15), podle nichž 

„…je militantní demokracie taková demokracie, která vystupuje ofenzivně pomocí právních, 

mocenských a diskurzivních nástrojů proti svým ideovým nepřátelům uvnitř systému, a to 

ještě předtím, než tito nepřátelé iniciují naplnění hlavních hrozeb, které z jejich existence 

vyplývají, především závažného narušení stability režimu či jeho zničení.“ Militantní 

demokracie je v rámci tohoto pojetí chápána jako forma „…ochrany demokracie, přičemž 

od jiných forem se odlišuje ofenzivním užitím represivních legislativních nástrojů 

omezujících práva a svobody extrémistů.“ (Mareš a Výborný 2013, s. 28) Mareš a Výborný 

(2013, s. 25) vymezují taktéž extremismus, který vnímají jako intencionální netolerantní 

odpor vůči demokratickému ústavnímu státu, jenž usiluje o jeho nahrazení 

nedemokratickým režimem; z tohoto vymezení autoři vycházejí při formulaci typologie 

nástrojů militantní demokracie, která bude v rámci této práce představena ve zvláštní části 

této práce zaměřené na obecnou typologii militantní demokracie.  

   

1.4.4 Angela K. Bourne a problematika zákazu politické strany jako 

nástroje militantní demokracie 

 

Angela K. Bourne (2018, s. 24) vychází z definičního zakotvení, že militantní demokracie 

představuje legální koncept a normativní východisko, které ospravedlňuje státní intervence 

omezující soutěž politických projektů, svobodu projevu a právo svobodně se sdružovat, 

aktivně nabádá k intoleranci vůči cílovým projektům, a v některých případech vede ke 

restrikci individuálních práv a svobod prostřednictvím trestněprávních sankcí a omezení 

občanských práv. Můžeme zde vidět, že důraz v definici je kladen zejména na prvek omezení 
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základních práv a svobod.  

I Bourne (2018, s. 23-25) si všímá ambivalentní povahy militantní demokracie, jelikož 

základy, na nichž je koncept militantní demokracie vystavěn se zdají být v rozporu se 

základními znaky demokratického státu. Prima facie se lze domnívat, že model liberální, 

reprezentativní demokracie, jehož základními pilíři jsou svobodná soutěž politických 

projektů, svoboda projevu a právo sdružovací, jakož i principy politického pluralismu a 

tolerance, není konvergentní s východisky militantní demokracie. Zejména přísný postih 

restrikce výkonu práva politicko-stranického sdružování v podobě zákazu politické strany 

vnímá jako hrozbu kvality demokracie. Z empirických dat vyplývá, že v letech 1945-2015 

sáhlo k tomuto nástroji celkem devatenáct evropský států.4 (Bourne 2018, s. 26-29) Ve 

stejném období nebyly uplatněny zákazy politických stran v sedmnácti evropských státech.5 

(Bourne 2018, s. 31) Z těchto empirických poznatků pak vyvstává otázka, proč některé 

demokratické státy zakazují politické strany a jiné nikoliv? Níže se budeme zabývat 

některými hypotézami a implikacemi, které v souvislosti s touto otázkou Bourne analyzuje. 

Podrobná analýza všech proměnných, které se k této otázce vztahují, však přesahuje rámec 

této práce, což uznává sama Bourne.  

Jednou z hypotéz, která bývá často skloňována v souvislosti s odůvodněním zákazů 

politických stran, je historická zkušenost totalitární nebo autoritativní vlády. Bourne (2018, 

s. 32) však tuto hypotézu vyvrací a konstatuje, že u států s relativně recentní zkušeností 

autoritativní vlády jsou zákazy politických stran stejně pravděpodobné jako u států, které 

obdobnou historickou zkušenost neměly. Ačkoliv se toto východisko může zdát prima facie 

intuitivně rozporné s ohledem na historické konotace geneze konceptu militantní 

demokracie, vysvětlení lze najít v tom, že zákazy politických stran a jiné restriktivní nástroje 

související s implementací a aplikací militantní demokracie mohou být přímo spojené se 

zkušeností nedemokratické vlády a ve svém důsledku tak rezonující pejorativní konotace 

minulého politického režimu, jsou-li uplatněny v rámci obnovené demokracie.  

Dalším předmětem analýzy je implikace spočívající ve výroku, že politické strany, které 

odmítají zákaz použití násilí jako základní princip demokratického pluralismu, bývají 

 
4 Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Francie, Německo, Řecko, Itálie, Litva, 

Lotyšsko, Moldavsko, Nizozemsko, Norsko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Turecko, Velká Británie a 

Ukrajina.  
5 Albánie, Bosna a Hercegovina, Kypr, Dánsko, Finsko, Maďarsko, Irsko, Kosovo, Makedonie, Černá Hora, 

Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Srbsko, Švédsko a Švýcarsko.  
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z tohoto důvodu zakazovány. Bourne (2018, s. 34) tuto implikaci potvrzuje s odkazem na 

data, ze kterých vyplývá, že většina ze zakázaných politických stran se přímo či nepřímo 

podílela na určité formě politického násilí.  

Bourne (2018, s. 36) se také věnuje hypotéze ústavních tradic s ohledem na distinkci 

procedurální a substantivní (materiální) demokracie jako předpokladu zákazů politických 

stran. Této problematice se budeme podrobněji věnovat ve zvláštní části této práce 

v souvislosti s pojetím demokratického státu v judikatuře Ústavního soudu. Již zde však 

můžeme konstatovat, že jak Bourne (2018, s. 36), tak i zmíněná judikatura Ústavního soudu, 

vycházejí z premisy, že zákazy politických stran se uplatní spíše v prostředí substantivní 

demokracie.  

Další hypotéza vychází ze zkoumání existence efektivních alternativ, které mohou 

dosáhnout legitimního cíle sledovaného uplatněním restriktivních nástrojů militantní 

demokracie a současně jsou šetrnější vzhledem k základním právům a svobodám, resp. jejich 

konsekvence jsou méně represivní. (Bourne 2018, s. 37) Jestliže takové alternativy v rámci 

příslušného politického systému existují, tak je menší pravděpodobnost, že dojde k uplatnění 

přísných restrikcí politicko-stranického sdružování.  

 

1.4.5 Sebe-omezující teorie militantní demokracie Alexandera Kirshnera  

 

Krishnerova sebe-omezující6 teorie militantní demokracie (Kirshner 2014) je založena na 

třech vzájemně propojených regulativních principech. Základním principem je princip 

participace (participatory principle), ze kterého Krishner podává, že všichni političtí aktéři, 

tj. jak zastánci demokratického uspořádání stavící se na ochranu demokracie, tak i anti-

demokratické entity, mají zásadně nezrušitelné právo politické participace. Princip 

participace tvoří normativní jádro sebe-omezující teorie militantní demokracie. Presumpce 

tohoto práva v rámci sebe-omezující teorie demokracie však nemůže být vykládána v tom 

smyslu, že by zakládala absolutně rigidní imunitu oprávněných osob z práva politické 

participace vůči normativně-regulativním instrumentům směřujícím k omezení jejich práv, 

jestliže jejich výkon směřuje k flagrantnímu narušení nebo zničení demokracie. (Kirshner 

2014, s. 46) Dále teorie vychází z tzv. principu omezené intervence (principle of limited 

 
6 Self-limiting Theory of Militant Democracy.  



 

 

15 

intervention), jenž je založen na předpokladu, že nástroje militantní demokracie, jimiž se 

realizuje exkluze z politické participace, mohou být použity proti anti-demokratickým 

entitám pouze za účelem zmaření jejich jednání, které směřuje k zásahu do práv jiných. 

Z toho vyplývá, že právo participace je podmíněno tím, že jeho výkon nesmí zasahovat do 

fundamentálních politických práv ostatních. Konečně tripartici principů Kirshnerovy teorie 

militantní demokracie završuje princip demokratické odpovědnosti (principle of democratic 

responsibility), jehož podstata spočívá v pretenzi na ty, kdo se staví k ochraně demokracie, 

brát na zřetel pravděpodobné negativní konsekvence, které mohou z implementace a 

aplikace nástrojů militantní demokracie vyplývat. (Kirshner 2014, s. 6-7) Požadavek 

demokratické odpovědnosti je teleologické povahy, jelikož je odvozen z účelu a smyslu 

konceptu militantní demokracie; Kirshnerovo pojetí sebe-omezující teorie militantní 

demokracie vychází z premisy, že účelem militantní demokracie není exkluze anti-

demokratických entit z politického života, nýbrž odvrácení zásahů do práv a svobod jiných 

a současně umožnění toho, aby všichni mohli v rozumné a přiměřené míře prosazovat své 

základní zájmy. (Kirshner 2014, s. 57)  

Jestliže tedy máme shrnout Kirshnerovu sebe-omezující teorii militantní demokracie, pak 

v prvním kroku vycházíme ze zásadního postulátu relativní nedotknutelnosti práva politické 

participace, jež může být v rámci druhého kroku omezeno pouze v případě, jestliže jeho 

výkon směřuje k zásahu do práv jiných, přičemž tato omezení musí být v třetím kroku vždy 

poměřována obecným korelátem požadujícím zřetel k negativním konsekvencím z daných 

omezení vyplývajících. Jak bude prokázáno ve zvláštní části této práce, všechny principy 

sebe-omezující teorie militantní demokracie představují integrální součást obecného 

juristického nástroje, který je používán jako měřítko přiměřenosti zásahů do základních práv 

a svobod; tento nástroj je v judikatuře a právní doktríně označován jako test proporcionality.   

 

1.4.6 Carlo Invernizzi Accetti a Ian Zuckerman a jejich kritika konceptu 

militantní demokracie 

 

Invernizzi Accetti a Zuckerman (2017, s. 183-184) chápou militantní demokracii jako právní 

omezení určitých demokratických práv nebo svobod za účelem ochrany demokratického 

politického režimu před hrozbou subverze prostřednictvím nástrojů práva. Jejich kritika 

konceptu militantní demokracie směřuje k premise, že militantní demokracie představuje 
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legitimní princip, který je možné aplikovat non-arbitrárně. Základní východisko jejich 

kritiky spočívá v problému arbitrárnosti obsahového naplnění pojmu nepřátel demokracie. 

Arbitrárnost spojují inherentně s pojmem militantní demokracie, jelikož rozhodování o 

exkluzi z participace v rámci demokracie je, podle jejich názoru, v konečném důsledku 

rozhodnutím determinujícím meze samotné politické komunity a konsekventně tak nemůže 

být realizováno v mezích demokratických procedur subsumpcí pod apriorně stanovenou 

normu. Východiskem této kritiky je výtka, že legální instrumenty militantní demokracie 

mohou sloužit jako nástroj k arbitrárnímu, tj. svévolnému vyloučení (exkluzi) 

presumptivních politických oponentů z rámce demokratického procesu, tudíž mohou 

v konečném důsledku vést k restrikci demokratické povahy politického režimu. 

Z hlediska koncepce militantní demokracie je třeba uznat, že kritická námitka, jež vytýká 

militantní demokracii absenci apriorního principu non-arbitrárního kritéria pro posouzení 

toho, kdo ve skutečností je onou anti-demokratickou entitou, jež nemůže být v mezích 

demokratického a právního politického uspořádání tolerována, jestliže má být zachována 

demokracie, je naprosto odůvodněná. V důsledku absence obecného principu, jehož 

prizmatem je možné determinovat nepřátele demokracie, Inverznizzi Accetti a Zuckerman 

dovozují (2017, s. 189-190), že do samotného fungování konceptu militantní demokracie 

musí nutně vstoupit externí prvek arbitrárnosti, v důsledku čehož nabývá militantní 

demokracie formu suverénního výkonu autoritativní moci, a to v rozporu se základními 

principy systému, které mají být nástroji militantní demokracie chráněny.  

Dle mého názoru je potřeba se ptát, zda je vůbec možné určit apriori obecná kritéria pro 

posouzení, zda určité entity je potřeba považovat za nepřátele demokratického státu, a to 

zejména s ohledem na to, že důsledky jejich politické činnosti se zpravidla projevují až ex 

post, kdy už je na obranu demokracie zpravidla pozdě, jakož i vzhledem k zásadně 

preemptivní povaze nástrojů militantní demokracie. Ačkoliv cílem této práce není předložit 

ucelenou odpověď na tuto odůvodněnou kritiku, tak jsem toho názoru, že legitimitu konceptu 

militantní demokracie nelze zpochybňovat, jelikož, jak bude přiblíženo níže, samotný 

koncept emanuje z materiálního pojetí demokratického právního státu, jež je vtěleno do 

Ústavy a explicitně akceptováno v judikatuře Ústavního soudu. Současně tato práce podává 

níže výklad ohledně obecných juristických instrumentů formulovaných judikaturou a právní 

doktrínou, jež mají zajistit to, aby militantní demokracie nebyla zneužita pro jiné účely než 

ty, pro které má sloužit, jakož i k tomu, aby bylo možné posoudit přiměřenost a rozumnost 
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zásahů do základních práv a svobod při implementaci a aplikaci nástrojů militantní 

demokracie, a tím vyloučit či alespoň do značné míry omezit element arbitrárnosti 

v koncepci militantní demokracie. V tomto kontextu se taktéž ztotožňuji s východisky 

Bastiaana Rijpkemy a jeho teorie demokracie jako autokorekce, jež bude představena níže, 

a která nám poskytuje precizní a racionální odůvodnění legitimity konceptu militantní 

demokracie.  

Invernizzi Accetti a Zuckerman (2017, s. 194-195) navrhují dvě alternativní řešení paradoxu 

spojeného s demokracií. V prvé řadě směřují jejich úvahy k striktní diferenciaci mezi 

normativní regulací určitých jednání, která jsou v rámci demokratického právního a 

politického uspořádání přijatelná, na straně jedné, a legitimními politickými aktéry 

z hlediska jejich cílů a ideologie, na straně druhé. Skutkové podstaty určitého zakázaného 

chování, z hlediska normativní regulace trestního práva, nejsou v rámci této kritiky 

považovány za nástroje militantní demokracie, jelikož nevedou k exkluzi určitých aktérů 

z možnosti participace na demokratickém procesu. V tomto duchu tak nespadají do rozsahu 

militantní demokracie např. zákazy nošení para-militárních uniforem či stejnokrojů. Není 

však zřejmé proč by mělo být akceptováno takto úzce chápané pojetí militantní demokracie, 

jestliže stejné nástroje jsou tradičně do rámce militantní demokracie, a to již od 

Loewensteina, zařazovány.  

Druhou alternativou, která je v rámci této kritiky navržena, je implementace opačné politické 

strategie než té, která implicitně vyplývá z koncepce militantní demokracie. Jestliže 

východiskem militantní demokracie je exkluze nepřátel demokracie v mezích jejího 

konceptuálního zakotvení, alternativní pojetí Invernizzi Accettiho a Zuckermana směřuje 

k inkluzi presumptivních nepřátel demokracie v mezích normativního rámce 

demokratického politického uspořádání. Toto východisko je však značně problematické. 

Jestliže vezmeme v úvahu historické konotace vzniku konceptu militantní demokracie a 

současné teoretické i normativně-regulativní zakotvení pojmu, je třeba konstatovat, že toto 

východisko nelze chápat jinak, než jako přitakání slabosti a bezmocnosti demokracie, 

přestože právě proti těmto elementům se měla koncepce militantní demokracie vymezit. Je 

zde také znát zřejmý rozpor v argumentaci autorů, když jádro jejich kritiky vychází 

z premisy, že implementace nástrojů militantní demokracie může mít opačný efekt, než jaký 

byl původně zamýšlen, přestože stejné lze konstatovat o implementaci příslušné inkluzivní 

politické strategie, kterou navrhují. Ad absurdum, byť možná ani to ne, by bylo nejspíše 
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alespoň naivní domnívat se, že by inkluzivní politická strategie mohla obstát proti totalitním 

tendencím 20. století. Inkluzivní přístup by se tak zřejmě měl uplatnit pouze 

komplementárně v mezích a rozsahu aplikace restriktivních nástrojů militantní demokracie 

a za účelem zajištění možnosti opětovné politické integrace dotčených za současné prevence 

jejich vytěsnění na okraj společnosti.   

 

1.4.7 Bastiaan Rijpkema a teorie demokracie jako autokorekce 

 

Celistvou a koherentní teorii militantní demokracie rozvinul nizozemský profesor 

jurisprudence a odborník na problematiku militantní demokracie Bastiaan Rijpkema, jehož 

teorie demokracie jako autokorekce7, která je zásadním způsobem ovlivněna idejemi 

nizozemského profesora ústavního práva George van den Bergha8, je představena v knize 

Militantní demokracie: meze demokratické tolerance9. Rijpkema (2018, s. 11) vychází ve 

svých teoretických východiscích z fundamentálního postulátu, že demokratická vláda 

představuje vládu lidu, lidem a pro lid v rámci kontinuální autokorekce, jejíž mechanismus 

spočívá v tom, že v demokracii jsou zásadně veškerá rozhodnutí apriori a permanentně 

podmíněna možností jejich následné revokace, resp. odvolání či zrušení. Z tohoto postulátu 

pak logicky vyplývá, že existuje pouze jediné rozhodnutí, které se demokratickému 

mechanismu autokorekce vymyká, a to rozhodnutí o odstranění demokracie. Jestliže 

antidemokratické entity směřují k negaci demokratického politického a právního 

uspořádání, tak tím konsekventně směřují k odstranění tohoto esenciálního prvku 

demokracie; právě na tomto argumentačním kritériu je pak vystavěno jádro teorie militantní 

demokracie jako autokorekce.  

Rijpkema se primárně zabývá problematikou zákazů politických stran. V případě 

demokracie jako autokorekce vychází z toho, že jejich zákaz je přípustný tehdy, jestliže je 

ohrožen prvek autokorekce v rámci demokracie. Ohrožuje-li určitá politická strana základní 

 
7 V angl. Democracy as Self-correction. Doslovný překlad by spíše přitakal výrazu sebekorekce, avšak rozhodl 

jsem se vycházet z termínu autokorekce, přičemž z hlediska etymologie vycházím ze slova autonomie, 

autonomní, které dle mého názoru představuje z obsahového hlediska jazykový ekvivalent anglického termínu.  
8 Je třeba zmínit, že George van den Bergh byl současníkem Karla Loewensteina. V polovině 30. let se zabýval 

otázkou politicko-filosofického odůvodnění legitimity zákazů politických stran. Ačkoliv jeho intelektuální 

odkaz se nedočkal takovému věhlasu jako dílo „otce“ militantní demokracie, Rijpkema se jeho myšlenkovými 

asociacemi inspiroval a na jeho filosofické bázi vytvořil koherentní teorii militantní demokracie.   
9 Militant Democracy: The Limits of Democratic Tolerance.  
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princip autokorekce, může být legitimně označena za antidemokratickou a zakázána. 

Rijpkema dále podrobněji rozvíjí základní principy, které mají sloužit jako legitimizační 

báze konkrétních normativních důvodů zákazu politických stran. Prvním principem je tzv. 

princip zhodnocení či vyhodnocení (principle of evaluation), ze kterého se podává 

předpoklad garance aktivního a pasivního volebního práva v rámci periodicky konaných 

svobodných voleb, jež se konají tajným hlasováním. (2018, s. 140-141) Další regulativní 

součástí teorie autokorekce je princip politické soutěže (principle of political competition), 

jehož požadavkem je pluralita stranického systému. Nosnými pilíři tohoto principu jsou 

svoboda sdružování a pasivní volební právo. Třetí princip svobody projevu (freedom of 

expression) tvoří imanentní součást demokracie. (2018, s. 146) Svoboda projevu a 

demokracie jsou vzájemně pojmově propojené; resp. svoboda projevu je conditio sine qua 

non demokracie. Jestliže jsou naplněny všechny tři podpůrné regulativní principy, tak jsou 

splněny minimální požadavky mechanismu demokratické autokorekce. (2018, s. 153-154)  

Z hlediska teorie autokorekce je základním předpokladem pro implementaci a aplikaci 

represivních nástrojů militantní demokracie ohrožení mechanismu autokorekce. V rámci 

demokracie tedy nikdy nesmí být přijato rozhodnutí, kterým by byla odstraněna samotná 

demokracie společně s pojmovým znakem potenciálně prospektivní možnosti revokace 

výstupů demokratického procesu prostřednictvím mechanismu autokorekce. Jestliže dojde 

k porušení podpůrných principů zhodnocení (vyhodnocení), politické soutěže anebo 

svobody projevu, pak může demokracie sáhnout k legitimní obraně.  

Ve své teorii autokorekce se Rijpkema zabývá taktéž problematikou procedurálních záruk 

legality a legitimity zákazů politických stran. Dochází k závěru, že existují v zásadě tři 

základní instituty procedurálních záruk, a sice mnohoinstanční soudní přezkum, supra-

nacionální dohled a zakotvení politicky neutrální instituce aktivně legitimované podat návrh 

na zákaz politické strany. 

 

1.4.8 Shrnutí konceptualizace militantní demokracie 

 

Společný jmenovatel většiny přístupů, které samotný koncept militantní demokracie 

explicitně či implicitně neodmítají, je, dle mého soudu, teleologické povahy, jelikož směřuje 

k samotnému účelu militantní demokracie. Militantní demokracii tak lze chápat jako 
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politicko-filosofické a normativní východisko, které demokratické státy implementují 

normativními, politickými, diskurzivními nebo jinými legitimními prostředky zejména v 

rámci politického a právního systému, a to za účelem zajištění ochrany konstitutivních 

hodnot demokratické společnosti, na nichž je politické a právní uspořádání demokratického 

právního státu respektujícího základní práva a svobody lidí založeno. 

Zobecněním konceptuálních přístupů lze taktéž dojít k závěru, že politická a normativní linie 

demokratické obrany, ve smyslu konceptualizace Karla Loewensteina, jsou v poměru 

vzájemné závislosti. Ačkoliv podstatná část nástrojů militantní demokracie má normativní 

povahu, je bezesporu zřejmé, že tyto legislativní instrumenty ipso facto nemohou dosáhnout 

legitimních účelů, které prizmatem militantní demokracie sledují, nejsou-li naplněny 

potřebnou politickou vůlí k ochraně konstitutivních hodnot demokracie.   

Dalším prvkem konceptualizace je pojetí Angely K. Bourne, která se zabývá problematikou 

omezování politicko-stranického sdružování. Jelikož tento nástroj představuje stěžejní 

instrument militantní demokracie, který má povahu ultima ratio, bude mu věnována značná 

pozornost i ve zvláštní části této práce při analýze omezení politicko-stranického sdružování 

v rámci České republiky.  

Součástí konceptualizace je i kritický přístup Carla Invernizziho Accettiho a Iana 

Zuckermana, kteří zpochybňují možnost non-arbitrární aplikace nástrojů militantní 

demokracie. Jádro kritiky směřuje v tomto pojetí k premise, že rozhodnutí o omezení 

základních práv a svobod má v konečném důsledku non-arbitrární, resp. ryze politickou 

povahu. Jedná se, dle mého soudu, o stěžejní výtku konceptu militantní demokracie, jelikož 

arbitrární (svévolná) aplikace nástrojů militantní demokracie nemůže být v souladu 

s inherentní podstatou demokratického politického a právního uspořádání. V souvislosti 

s touto kritikou bude cílem této práce vyložit určité juristické nástroje a instituty, jejichž 

účelem je v konečném důsledku eliminace či alespoň podstatné omezení svévole při aplikaci 

konceptu militantní demokracie. Je však třeba si uvědomit, že institucionálně-kontrolní 

mechanismus, jehož účelem má být vyloučení arbitrárnosti z rámce aplikace nástrojů 

demokratické obrany, má z hlediska své struktury pyramidovou povahu, což vede 

v důsledku k tomu, že tento kontrolní systém nemůže být vršen donekonečna, čímž vzniká 

otázka toho, kdo má hlídat hlídače. K této problematice bude podán bližší výklad v praktické 

části této práce. 

Z hlediska konceptualizace militantní demokracie je zásadní skutečnost, že v recentní době 
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koncept militantní demokracie překonal absenci teoretického základu, jež byla často 

předmětem odborné pragmatické kritiky. Tento kvalitativní posun v rámci výzkumu 

v oblasti militantní demokracie lze vnímat i v rámci výše podané konceptualizace. Zatímco 

Jan-Werner Müller tuto kritiku explicitně zmiňuje v roce 2012 (Müller 2012), již o dva roky 

později se v rámci odborného diskurzu objevuje první pokus o formulaci ucelené teorie 

militantní demokracie v monografii Alexandera Kirshnera (Kirshner 2014). Skutečně 

komplexní teorii militantní demokracie vyplývající ze základního postulátu demokracie jako 

autokorekce nabízí Bastiaan Rijpkema (Rijpkema 2018), který činí předmětem svých úvah 

také otázku samotné legitimity demokratické obrany. Ve srovnání s Rijpkemou se Kirshner 

touto otázkou nezabývá a vychází tak z apriorní legitimity militantní demokracie. Sám 

Rijpkema (2018, s. 84-86) si všímá diferenciací mezi oběma teoriemi; zatímco Kirshnerova 

teorie militantní demokracie má silný lidskoprávní rozměr a vychází z předpokladu, že 

demokracii je principálně třeba chápat ipso facto jako účel hodný ochrany, tak Rijpkema 

nalézá legitimizační argument demokratické obrany v samotné esenci demokratického 

politické a právního zřízení, jež podle něho spočívá v permanentní možnosti revokace 

rozhodnutí v rámci mechanismu demokratické autokorekce.  
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2 Praktická (zvláštní) část 

2.1 Pojetí demokratického státu v judikatuře Ústavního soudu a 

souvislosti s materiálním ohniskem (jádrem) ústavnosti 

 

Je zřejmé, že koncept militantní demokracie úzce souvisí s rozlišením formální 

(procedurální) demokracie na stran jedné a materiální (substantivní) demokracie na straně 

druhé. (Kosař et al. 2014, s. 24) Čl. 1 odst. 1 Ústavy stanoví, že Česká republika je 

demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Níže 

podaný výklad směřuje k diferenciaci obou pojetí demokracie a osvětlení souvislostí, které 

z takové diferenciace nutně vyplývají pro teorii militantní demokracie. Současně bude v této 

části práce analyzována judikatura a ústavněprávní souvislosti českého politického a 

právního systému s cílem přiblížit pojetí demokracie, které je implicitně normativně 

zakotveno v čl. 1 odst. 1 Ústavy.    

Demokracie, z hlediska procedurálního pojetí, představuje souhrn institucionálně-

procedurálních mechanismů, které slouží k selekci vedoucí politické reprezentace a určení 

politických preferencí na základě principu majority. Princip majority je základem legitimity, 

přičemž není zaručeno, že v mezích většinové volby nebude demokracie nahrazena jiným 

politickým uspořádáním. Prizmatem procedurálního pojetí lze demokracií chápat jako 

proces (proceduru) na základě něhož se vytváří politická rozhodnutí; procedurální 

demokracie tvoří pomyslný trh idejí, přičemž základní premisou je předpoklad, že všechny 

tyto ideje jsou ipso facto rovnocenné. (Rijpkema 2018, s. 8) Esenciální element procedurální 

demokracie je explicitně zakotven v ustanovení § 6 Ústavy, jež stanoví, že „[p]olitická 

rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním. Rozhodování většiny 

dbá ochrany menšin.“ Jestliže by výstupem ryze procedurální demokracie mělo být 

majoritní rozhodnutí o odstranění demokracie, pak by jakýkoliv pokus o resistenci proti 

realizaci většinové vůle znamenal negaci samotné demokracie. Z těchto základních tezí 

logicky vyplývá, že pro koncepci militantní demokracie nemůže být v hypoteticky čistém 

modelu procedurální demokracie místo; jinými slovy militantní demokracie a ryze ideální 

model procedurální demokracie jsou pojmově neslučitelné. 

V protikladu k ryze procedurálnímu pojetí demokracie se staví substantivní teorie 

demokracie, která konverguje s konceptem militantní demokracie, jelikož není vázána 

apriorním předpokladem absolutní tolerance, jestliže jsou její základní hodnoty ohroženy. 
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(Bourne 2018, s. 36) Základním východiskem substantivního pojetí demokracie je premisa, 

že ne všechny ideje jsou ipso facto rovnocenné. Toto pojetí demokracie bere na zřetel 

substantivní hodnoty materiálního právního státu, které stanoví fundamentální principy 

determinující rozsah toho, kam až může princip majority zajít. Současná koncepce Ústavy a 

ústavního zřízení České republiky byla osvětlena v historicky prvním nálezu Ústavního 

soudu.10 Primárně je však třeba zmínit, že čistě procedurální a substantivní (materiální) 

koncepce demokracie představují pouze ideální typy vytvářející kontinuum skutečně 

existujících demokracií, které mohou mít různou míru substantivní, resp. procedurální 

povahy. (Rijpkema 2018, s. 8-9)   

Plénum Ústavního soudu se vyjádřilo k předmětné problematice v rámci přezkumu 

ústavnosti zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti 

němu, kterým byl politický režim založený na komunistické ideologii v letech 1948 až 1989 

prohlášen za zločinný, nelegitimní a zavrženíhodný.11 Ústavní soud předně zdůraznil slabiny 

ústav založených na právně-pozitivistické tradici, konstruovaných jako hodnotově neutrální 

institucionální a procedurální rámec, jenž však může být naplněn různým politický obsahem. 

Takto koncipované ústavy odvozují legitimitu politického režimu z kritérií formálně-

racionální povahy, tj. prizmatem toho, zda byl dodržen kompetenční a procedurální rámec 

ústavních institucí a postupů. Toto legalistické pojetí umožnilo nástup nacionálně-

socialistického panství v Německu a umožnilo tak destrukci Výmarské demokracie; stejně 

tak umožnilo legitimaci únorového puče v roce 1948 formálním dodržením ústavních 

pravidel. Ústavní soud předestřel, že Ústava již nevychází z hodnotově-neutrálního pojetí, 

ale vtěluje do sebe určité fundamentální regulativní ideje, které jsou vyjádřením 

nedotknutelnosti základních hodnot demokratické společnosti. Ústava již neváže pozitivní 

právo jen na formální legitimitu, ale explicite stanoví, že výkladem právních norem nelze 

oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu12, tj. podřizuje výklad a 

použití právních norem jejich obsahově-materiálnímu smyslu. Právo se tak stává 

podmíněným požadavkem respektu vůči základním konstitutivním hodnotám demokratické 

společnosti. Ústavní soud tak vychází z materiálně-racionálního pojetí, ze kterého implikuje, 

že jedině demokratický politický režim může být legitimní.13 Ústavní soud v tomto zásadním 

judikátu prohlásil, že v rámci nové koncepce ústavního státu, není právo ani spravedlnost 

 
10 Nález Ústavního soudu ze dne 21. prosince 1993, sp. zn. Pl.ÚS 19/93    
11 Čl. 2 odst. 1 zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu  
12 Čl. 9 odst. 3 Ústavy  
13 Nález Ústavního soudu ze dne 21. prosince 1993, sp. zn. Pl. ÚS 19/93   
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předmětem volné dispozice zákonodárce, který je tak a priori vázán základními hodnotami, 

které jsou jako podstatné náležitosti demokratického právního státu, expressis verbis, 

nedotknutelné. Tato ustanovení tak stojí nad ústavou, tj. jsou suprapozitivní, jelikož 

nemohou být změněna ani prostřednictvím ústavních zákonů; je tak založena ochrana 

konstitutivních principů demokratické společnosti, které jsou postaveny mimo 

zákonodárnou kompetenci, tj. ultra vires Parlamentu České republiky. Odstranění těchto 

principů by pak představovalo odstranění samotného ústavního státu. (Sládeček et al. 2016) 

Wintr (2018, s. 30) v souvislosti s podstatnými náležitostmi demokratického právního státu 

ve smyslu § 9 odst. 2 Ústavy uzavírá, že „…změnit je může jedině revoluce, která by celý 

náš současný ústavní systém smetla.“ V jeho pojetí je princip neodstranitelnosti základů 

demokratického právního státu „…hlavním právním vyjádřením konceptu militantní 

demokracie.“  

V důsledku výše vyloženého pojetí je zřejmé, že Ústava vychází z přirozenoprávní 

(iusnaturalistické) koncepce. Odmítnutí hodnotového relativismu, jenž se promítá v tezi 

„zákon je zákon“ a vůle k ochraně základních konstitutivních hodnot demokratické 

společnosti jsou, dle mého názoru, nutnými předpoklady militantní demokracie. Tento názor 

však nezůstává bez předmětné kritiky, jelikož „…těmto přirozenoprávním koncepcím se 

vytýká, že relativizací pojmu práva, resp. opuštěním jednoznačného, formálního pojmu 

práva, podrývají onu míru právní jistoty, kterou může právě poskytnout pozitivistické 

vymezení, jež aspoň nezanechává pochybnost o tom, co platí jako právo. Poukazuje se na to, 

že přece nacismus rozrušoval právní jistotu vlastně mj. i z pozic přirozenoprávních, i když 

jinak interpretovaných.“ Spor mezi představiteli pozitivně-právního myšlení a teoretiků 

přirozeného práva se táhne celými dějinami právního i politického myšlení, přičemž ohnisko 

tohoto sporu představuje kolizi mezi principem právní jistoty a spravedlností. Východiska 

této práce jsou konvergentní s doktrinálně většinově přijímaným názorem, který byl 

formulován v roce 1946 německým právním filosofem Gustavem Radbruchem v článku 

Zákonné bezpráví a nadzákonné právo14: „Za vyústění sporu jusnaturalismu a 

juspozitivismu, vcelku obecně přijímané, lze považovat tzv. Radbruchovu formuli vyslovenou 

po skončení druhé světové války: Konflikt mezi spravedlností a právní jistotou patrně lze 

řešit jedině tak, že pozitivní právo, zajišťované předpisy a mocí, má přednost i tehdy, pokud 

je obsahově nespravedlivé a neúčelné, vyjma případů, kdy rozpor mezi pozitivním právem a 

 
14 Z něm. Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht. Pro zajímavost zmíníme, že Radbruch byl ještě 

před nástupem nacionálního socialismu v Německu představitelem právního pozitivismu.  
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spravedlností dosáhne tak nesnesitelné míry, že zákon musí jako ‚nenáležité právo‘ 

spravedlnosti ustoupit.“ (Boguszak et al. 2004, s. 218, Radbruch, 1946)    

Spornou zůstává otázka toho, zda je skutečně, juristicky, změna podstatných náležitostí 

demokratického právního státu nemožná. Z judikatury Ústavního soudu15 lze dovodit, že 

taková změna by mohla být provedena pouze násilnou revolucí, při které by byl 

demokratický právní stát odstraněn. Preuss (2015, s. 14) dochází k závěru, že je „…nutné 

konstatovat, že podstatné náležitosti demokratického právního státu změnit lze a žádná 

právní norma tomu nemůže v důsledku zabránit.“ Bez ohledu na to, ke kterému východisku 

se přikloníme, je zřejmé, že klauzuli věčnosti nelze chápat jinak než jako normativní reflexi 

konceptu militantní demokracie a současně jako přitakání materiálně-právní záruce, jejíž 

účelem je zajištění ochrany před zneužitím nástrojů militantní demokracie. (Müller 2018, s. 

420-421)  

Cílem této části práce bylo představit základní normativní a filosofická východiska pojetí 

demokratického státu v Ústavě prizmatem judikatury Ústavního soudu. Ačkoliv zásadní 

otázkou stále zůstává, co jsou ony essentialia negotii demokratického právního státu, 

popřípadě zda je můžeme ztotožňovat s materiálním ohniskem (jádrem) ústavnosti, tato 

práce si neklade a ani nemůže klást ambici tuto problematiku v této práci představit, a to 

z několika důvodů. Předně tato problematika do jisté míry přesahuje rozsah zkoumaného 

případu. Další důvod je samotná povaha pojmu a pluralita teoretických východisek, a to 

včetně kritických komentářů odmítajících vůbec opodstatněnost celého konceptu. Preuss 

(2015, s. 34) uvádí, že „[p]odstatné náležitosti demokratického právního státu jsou 

abstraktní, neurčitý pojem, jehož jádro tvoří postupně vzniklý soubor základních vlastností 

demokratického právního státu, bez kterého by se již o takový stát nejednalo. Na jeho bližším 

určení však shoda nepanuje.“ Molek (2014, s.7) v tomto smyslu upozorňuje na to, že 

materiální ohnisko ústavy představuje „…jeden z nejabstraktnějších a nejkomplikovanějších 

termínů ústavního práva, které samo o sobě také nepatří k nejjednodušším právním oborům. 

Posledním důvodem je skutečnost, že k dané problematice existuje rozsáhlá zahraniční i 

česká odborná literatura, jakož i judikatura soudů, na kterou na tomto místě odkazuji.16 

 

  

 
15 Nález Ústavního soudu ze dne 10. září 2009, sp. zn. Pl. ÚS 27/09 
16 Zejména: PREUSS, Ondřej. Klauzule věčnosti. Je možné odstranit liberální demokracii? Plzeň: Aleš Čeněk, 
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2.2 Militantní demokracie prizmatem českého politického a právního 

systému v mezinárodních souvislostech 

 

Ústavní soud se ke konceptu militantní demokracie přihlásil v nálezu17, ve kterém se zabýval 

ústavností trestněprávního postihu podpory a propagace pravicově-extremistického hnutí 

Národní odpor, přičemž v obecné rovině předestřel své úvahy o zadržování politického 

extremismu a uplatnění nástrojů militantní demokracie vůči entitám, jež útočí na samotnou 

podstatu demokracie. Ústavní soud zdůraznil potřebu připravenosti demokratického režimu 

k obraně vůči odpůrcům demokracie a hodnot, na kterých je založena. Demokratický stát je 

oprávněn a současně povinen zakročit na obranu proti antidemokratickým entitám, a to 

použitím obranných mechanismů omezujících základní práva a svobody, za předpokladu 

jejich nezbytnosti a přiměřenosti, a to se zřetelem k tomu, že uplatněních těchto mechanismů 

představuje řešení povahy ultima ratio. I v tomto nálezu tak můžeme rozpoznat určitá 

kritéria, na které Ústavní soud klade důraz, jedná-li se o problematiku omezení základních 

práv a svobod pro legitimní účely ochrany demokracie. Koherentní a celistvý test vyplývající 

z judikatury bude představen níže. 

Ústavní soud se dále vyjádřil ke koncepci militantní demokracie v nálezu18 týkajícího se 

přezkumu legality a legitimity dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci 

nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, když konstatoval, že „[a]ni demokracie 

se […] neobejde bez použití moci, neboť ta jí poskytuje jednu z významných šancí, totiž šanci, 

jak čelit ‚zlu‘, infiltraci, nástupu totalitních prvků a posléze umožnit jejich odstranění. Také 

demokracie představuje jednu z forem politické vlády, - jinak by totiž nemohla vůbec 

fungovat jako politický systém -, tato forma je však od totalitní formy natolik rozdílná, že 

obě lze sotva uvést na společného jmenovatele. Demokracie směřuje totiž k vládě všech, - i 

když tohoto cíle nebude nikdy dosaženo -, sleduje umožnit přístup k mocenským pozicím 

všem sociálním jednotkám. Otevření tohoto přístupu však nemůže představovat stav 

bezvládí. Státní moc je nucena i v demokracii, má-li zachovat pozitivní prvky spojené 

s elementem moci, reagovat na ambivalenci sociálních procesů a právně postihovat jednání 

a akty destruktivních sil, směřujících nad rámec vymezený zákonem. Představuje-li 

 

2015. ISBN 978-80-7380-556-2.; MOLEK, Pavel. Materiální ohnisko ústavy: věčný limit evropské integrace? 

Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7435-4.; HOLLÄNDER, Pavel. Základy všeobecné 

státovědy. 3. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-395-7.  
17 Nález Ústavního soudu ze dne 28. listopadu 2011, sp. zn. IV. ÚS 2011/10  
18 Nález Ústavního soudu ze dne 8. března 1995, sp. zn. Pl. ÚS 14/94 
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totalitarismus útok na lidstvo a historii, je právě demokracie povinna přiměřeným způsobem 

na takový útok reagovat. Pozitivní povaha takové odpovědi je v prvé řadě závislá na 

etablování hodnot, o nichž ve společnosti panuje určitý konsens.“  

V rámci konceptualizace militantní demokracie byl předestřen názor (Müller 2018, s. 420-

421), že jednou z efektivních záruk před zneužitím nástrojů militantní demokracie může být 

pravomoc ústavních soudů k přezkumu ústavních zákonů. Z hlediska českého ústavního 

práva je v obecné rovině třeba brát v potaz, že základní práv a svobody jsou ve smyslu čl. 4 

Ústavy pod ochranou soudní moci, přičemž Ústavní soud je ve smyslu čl. 83 Ústavy 

specializovaným soudním orgánem ochrany ústavnosti. Pravomoci Ústavního soudu jsou 

taxativně vymezeny v čl. 87 Ústavy. Z hlediska konceptu militantní demokracie má stěžejní 

význam postavení Ústavního soudu jako negativního zákonodárce, které vyplývá podle čl. 

87 odst. 1 písm. a) Ústavy z jeho pravomoci rozhodnout o zrušení zákonů nebo jejich 

jednotlivých ustanovení, jestliže jsou v rozporu s ústavním pořádkem, jakož i z pravomoci 

rozhodnout podle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy o zrušení jiných právních předpisů nebo 

jejich jednotlivých ustanovení, jestliže jsou v rozporu s ústavním pořádkem nebo zákonem. 

Na základě standartních metod interpretace práva lze bez značných potíží dojít k závěru, že 

tyto právní normy nezakládají pravomoc Ústavního soudu k přezkumu ústavních zákonů. 

V roce 2009 však Ústavní soud rozhodoval19 na základě ústavní stížnosti o ústavnosti 

ústavního zákona č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké 

sněmovny, kterým měla být vyřešena vleklá politická krize20 a interpretačně dovodil svoji 

pravomoc přezkumu ústavních zákonů prizmatem klauzule věčnosti obsažené v čl. 9 odst. 2 

Ústavy. Z imperativu nezměnitelnosti materiálního jádra (ohniska) Ústavy ve smyslu čl. 9 

odst. 2 Ústavy formuloval Ústavní soud interpretační dopady na výše uvedené ustanovení 

čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy. Na základě tohoto výkladu vztáhl kategorii ústavních zákonů 

do rámce pojmu „zákon“ a dovodil (přisvojil si) pravomoc Ústavního soudu přezkoumat 

s případnými derogačními účinky ústavnost ústavních zákonů, a to na základě kritéria jejich 

souladu s čl. 9 odst. 2 Ústavy. Jak Ústavní soud konstatoval „[o]chrana materiálního jádra 

Ústavy, tj. imperativ nezměnitelnosti podstatných náležitostí demokratického právního státu 

dle čl. 9 odst. 2 Ústavy, není pouhým apelem, proklamací, nýbrž ústavním ustanovením s 

normativními důsledky. […] Bez uvedeného promítnutí čl. 9 odst. 2 Ústavy do interpretace 

 
19 Nález Ústavního soudu ze dne 10. září 2009, sp. zn. Pl. ÚS 27/09 
20 Z kraje roku 2009 vyslovila Poslanecká sněmovna ČR nedůvěru koaliční vládě, což mělo za následek 

počátek vleklé politické krize. Byl tak přijat ad hoc ústavní zákon, na základě kterého mělo být volební období 

Poslanecké sněmovny zkráceno. 
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ustanovení čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy by v něm zakotvená nepřípustnost změny 

podstatných náležitostí demokratického právního státu pozbyla normativní povahy a zůstala 

toliko politickou, příp. morální výzvou.“ Disentující soudce Vladimír Kůrka zdůraznil, že 

Ústavní soud je zásadně vázán ústavními zákony, které tak jeho přezkumu nepodléhají. 

Interpretační východisko Ústavního soudu má představovat výjimku z daného pravidla, 

která se uplatní toliko za předpokladu, že ústavní zákon je v rozporu s materiálním ohniskem 

Ústavy ve smyslu čl. 9 odst. 2 Ústavy. Další disentující soudce Jan Musil vyjádřil ve svém 

stanovisku skepsi nad legitimitou výkladu dovozujícího apriorní pravomoc Ústavního soudu 

k přezkumu ústavních zákonů, vycházeje ze skutečnosti, že v rámci judiciálního, 

doktrinálního ani politologického diskurzu neexistuje konsensus ani definitivní tendence, 

jakým způsobem tento spor řešit, a současně zdůraznil absenci přesvědčivého zdůvodnění 

daného interpretačního závěru. Musil konstatoval, že „[z]a situace, kdy chybí výslovné 

zakotvení této kompetence Ústavního soudu přímo v Ústavě, lze tuto kompetenci Ústavního 

soudu dovodit pouze interpretací, založenou zčásti na metajuristické argumentaci (používají 

se i argumenty historické, axiologické, mravní apod.). Ústavní soud se tu z povahy věci 

pohybuje ‚na tenkém ledě‘, a tudíž jeho interpretace a argumentace musí být mimořádně 

přesvědčivá.“ Přesvědčivá argumentace Ústavního soudu však absentuje, což vyvolává 

značné rozpaky, jakým způsobem se k dané problematice postavit. Je zřejmé, že pokud nemá 

být klauzule věčnosti jako reflexe militantní demokracie normativně konstruována toliko 

jako morálně-politický apel ústavodárce, jakýsi výkřik do prázdna, musí, slovy precizního 

disentu Jana Musila, existovat „…garant či arbitr, který bude bdít nad dodržováním tohoto 

pravidla a který bude vybaven též procedurálními pravidly pro přezkum, eventuálně též 

kasačními nebo jinými reparačními mechanismy k nápravě vad. Ohledně toho, kdo má být 

oním garantem a arbitrem, neexistuje shoda ani v ústavněprávní nauce ani v politické sféře, 

a to nejen u nás, ale ani v zahraničí. Existují názory tvrdící, že takovým kontrolním subjektem 

by mohla být např. druhá komora parlamentu nebo že vhodným mechanismem by mohlo být 

referendum; vyskytují se i skeptické názory, že takový ‚superrevizní‘ a přitom funkční 

mechanismus nelze vůbec vytvořit, protože pyramidu kontrolních mechanismů nelze vršit do 

nekonečna (vzniká problém, ‚kdo má kontrolovat kontrolory‘).“21 Ztotožňuji se s názorem 

(Pavlíček 2015, s. 991) že přezkum ústavnosti ústavního zákona Ústavním soudem zásadně 

možný je, avšak toliko ve výjimečných případech rozporu ústavního zákona s materiálním 

jádrem (ohniskem) ústavnosti. Tento názor si však nemůže nárokovat jednoznačnou 

 
21 Nález Ústavního soudu ze dne 10. září 2009, sp. zn. Pl. ÚS 27/09  
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platnost, bereme-li na zřetel samotnou povahu pojmu materiálního ohniska ústavnosti, resp. 

podstatných náležitostí demokratického právního státu. Současně však není možné 

odhlédnout od názoru, že výše popsaný interpretační závěr Ústavního soudu může být 

chápán jako reflexe nepřijatelného soudního aktivismu, popř. dokonce rozhodování ultra 

vires Ústavního soudu. (Pavlíček 2015, s. 991) Z hlediska konceptu militantní demokracie 

lze z této judikatury vyvozovat zásadní důsledky pro obranu demokracie v rámci českého 

politického a právního systému. V konečném důsledku to má být totiž právě Ústavní soud, 

kdo má být ochráncem podstatných náležitostí demokratického právního státu, a to i tehdy, 

jestliže je ohrožuje samotná vůle ústavodárce.   

Taktéž judikatura Nejvyššího správního soudu k problematice institutu rozpuštění 

politických stran22 se explicitně hlásí ke konceptu militantní demokracie. Nejvyšší správní 

soud v této souvislosti judikoval, že „…nelze vyloučit možnost demokratického politického 

systému zasáhnout, kdyby absolutní uplatnění jeho pravidel mohlo vést k sebedestrukci. 

Jinými slovy, přes význam volné soutěže politických stran lze připustit diskvalifikaci 

některého z hráčů, směřuje-li v rozporu s pravidly k vyřazení ostatních soutěžících subjektů 

nebo v konečném důsledku k popření soutěže jako takové. Demokratický právní stát má 

právo a povinnost aktivně bránit své demokratické zřízení. Prosazování konceptu 

demokracie schopné se bránit je legitimním cílem zákonodárství každého demokratického 

státu a naplňování této myšlenky dovoluje v přiměřených mezích omezit práva garantovaná 

ústavním pořádkem i Úmluvou.“  

Z hlediska pojetí militantní demokracie v rámci politického a právního systému České 

republiky je třeba vzít v úvahu i mezinárodněprávní konotace koncepce militantní 

demokracie. To je zásadní s ohledem na to, že Ústavní soud judikoval23 extenzivním 

výkladem čl. 112 odst. 1 Ústavy, že jako referenční hledisko při přezkumu vnitrostátního 

práva bude moci nadále vycházet z ratifikovaných a vyhlášených mezinárodních smluv o 

lidských právech a základních svobodách, a to včetně derogačních účinků. Jinými slovy 

řečeno, Ústavní soud je podle tohoto výkladu oprávněn zrušit zákon nebo jeho jednotlivé 

ustanovení, jestliže je v rozporu s tzv. lidskoprávní mezinárodní smlouvou, ačkoliv takové 

smlouvy nejsou součástí ústavního pořádku, pokud vycházíme z jazykového výkladu 

 
22 Zejména rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 3. 2009, sp. zn, Pst 1/2008 – 66; rozsudek 

Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 2. 2010, sp. zn. Pst 1/2009 – 348. 
23 Nález Ústavního soudu ze dne 25. června 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01 
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Ústavy.24 Takovou lidskoprávní mezinárodní smlouvou je i Úmluva, která obsahuje právní 

základ konceptu militantní demokracie ve svém čl. 17: „Nic v této Úmluvě nemůže být 

vykládáno tak, jako by dávalo státu, skupině nebo jednotlivci jakékoli právo vyvíjet činnost 

nebo dopouštět se činů zaměřených na zničení kteréhokoli ze zde přiznaných práv a svobod 

nebo na omezování těchto práv a svobod ve větším rozsahu, než to Úmluva stanoví.“ Walter 

(2018, s. 83) kvalifikuje toto ustanovení jako mezinárodní normu lidských práv, jež 

ztělesňuje koncept militantní demokracie. Jestliže ESLP aplikuje toto ustanovení, tak tím 

stěžovateli odepře ochranu. Jinými slovy řečeno jednotlivec či skupina jednotlivců, kteří se 

pokoušejí odstranit systém práv či hodnot založených Úmluvou, anebo omezují nepřiměřeně 

práva třetích osob, nejsou chránění Úmluvou; mluvíme pak o propadnutí či pozbytí práv. 

Současně toto ustanovení zakládá povinnost státu spočívající v zákazu zbavení nebo 

omezení práv jednotlivce zaručených Úmluvou (zákaz bezdůvodné derogace práv či 

nepřiměřeného omezení), ledaže by se jednalo o případ propadnutí či pozbytí práv. (Kosař 

2012, 124-131) Na čl. 17 Úmluvy odkázal i Nejvyšší správní soud25 v souvislosti se 

zdůrazněním principu nepřípustnosti zneužití práva, když, inspirován ustálenou judikaturou 

ESLP, konstatoval, že „[n]ikdo, ani politická strana, kdo svou činností reálně ohrožuje nebo 

porušuje základní práva a svobody jiných, se nemůže v odpovídajícím rozsahu účinně 

dovolávat ochrany svých vlastních základních práv a svobod.“  

Problematika mezinárodně-právních souvislosti nabývá o to větší relevance, jestliže na 

koncept militantní demokracie pohlížíme prizmatem čl. 10 Ústavy, podle něhož 

„[v]yhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je 

Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco 

jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.“ Toto ustanovení normativně zakotvuje 

v Ústavě princip aplikační přednosti mezinárodních smluv podle čl. 10 Ústavy; jestliže dojde 

k rozporu mezi mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy a vnitrostátním zákonem, pak má 

mezinárodní smlouva přednost. Takto formulované ustanovení čl. 10 determinuje vztah 

mezinárodního práva a českého právního řádu a v konečném důsledku posiluje tendenci 

„…k monistické koncepci, podle níž vnitrostátní a mezinárodní právo tvoří jeden celek.“ 

 
24 Tento názor je částí doktríny značně kritizován jako nepřípustně extenzivní rozšiřování rámce ústavního 

pořádku. Ústavní soud v předmětném nálezu vycházel z toho, že pro něj vyplývají konsekvence z čl. 9 odst. 2 

Ústavy. Ústavní soud ve své argumentaci podkládající extenzivní výklad příslušného ustanovení Ústavy 

konstatoval, že „[v] nepřípustnosti změny podstatných náležitostí demokratického právního státu je obsažen i 

pokyn Ústavnímu soudu, dle kterého žádnou novelu Ústavy nelze interpretovat v tom smyslu, že by jejím 

důsledkem bylo omezení již dosažené procedurální úrovně ochrany základních práv a svobod.“  
25 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. března 2009, sp. zn. Pst 1/2008-66 
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(Gerloch et al. 2013, s. 87)  

Detailnější výklad k problematice mezinárodněprávních konotací koncepce militantní 

demokracie přesahuje rámec této práce. Účelem bylo zejména zdůraznit, že militantní 

demokracie se neomezuje pouze na jednotlivé státy, jakožto suverénní subjekty 

mezinárodního společenství. Walter (2018, s. 83-84) mluví o obecných mezinárodních 

instrumentech lidských práv, jež obsahují ustanovení manifestující koncepci militantní 

demokracie tím, že z rozsahu režimu ochrany příslušných lidských práv vylučují určité 

formy antidemokratického jednání. Tyto obecné instrumenty taktéž slouží jako meřítko 

limitace vnitrostátních koncepcí militantní demokracie.   

Závěrem je možné zmínit, že i institut omezení členských práv zakotvený v čl. 7 Smlouvy o 

Evropské unii je možné chápat jako nástroj militantní demokracie na supra-nacionální 

úrovni. V rámci Evropské unie sice nemůže být žádný členský stát z Unie vyloučen, nicméně 

podle čl. 7 Smlouvy o Evropské unii může být postižen pozastavením členských práv, 

jestliže závažným a trvajícím způsobem porušil hodnoty, na kterých je Evropská unie 

založena. V souvislosti s tím čl. 2 Smlouvy o Evropské unii stanoví, že „[u]nie je založena 

na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a 

dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné 

členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, 

tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů.“ Müller (2018, s. 431) 

v souvislosti s čl. 7 Smlouvy o Evropské unii mluví, spíše než o intervenci vůči státu, který 

porušuje základní sdílené hodnoty Unie, o určité formě morálního izolationismu (moral 

isolationism), který však v teoretické rovině nemění nic na poměrech uvnitř postiženého 

státu. Lze tak bezesporu uzavřít, že koncept militantní demokracie má zásadní 

mezinárodněprávní a evropské konotace a neomezuje se ve svém důsledku jen na hranice 

konkrétních národních států.  

Z hlediska předmětu této práce se lze důvodně domnívat, že mezinárodně-právní konotace 

konceptu militantní demokracie, jakož i členství České republiky v Evropské unii a z toho 

vyplývající důsledky, představují podstatné záruky legitimity militantní demokracie.  
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2.3 Test proporcionality jako obecný nástroj kontroly přiměřenosti 

nástrojů militantní demokracie  

 

Jestliže naše úvahy směřují do oblasti limitace nástrojů militantní demokracie, tak budeme 

zřejmě brát na zřetel premisu základních lidských práv a svobod na straně jedné, jakožto 

základní předpoklad demokracie, a veřejný zájem na zachování demokracie na straně druhé, 

jakožto účel a smysl koncepce militantní demokracie. Otázka mezí či limitace militantní 

demokracie se tak stává otázkou hledání pomyslného ekvilibria mezi veřejným zájmem na 

ochraně konstitutivních hodnot demokratického společnosti a základními právy a 

svobodami, kterých se implementace a aplikace nástrojů militantní demokracie dotýká. 

Mimo jiné i pro tyto účely se v judikatuře a teorii ústavního práva rozvinul tzv. test 

proporcionality, který slouží soudům jako aplikační instrument, při provádění přezkumu 

ústavnosti zásahů do základních práv a svobod. (Ondřejek 2012, s. 260) Základy testu 

proporcionality byly v praxi rozvinuty německým Spolkovým ústavním soudem 

(Bundesverfassungsgericht) v návaznosti na teoretická východiska německé právní vědy. Na 

těchto základech pak Ústavní soud rozvinul vlastní koncepci testu proporcionality, která 

bude v této části práce představena.  

Test proporcionality vymezený v judikatuře Ústavního soudu26 sestává ze 4 sub-testů. 

Prvním sub-testem je kritérium vhodnosti v rámci něhož se ptáme, zda institut, na základě 

kterého dochází k omezení určitého základního práva či svobody, umožňuje dosažení 

sledovaného cíle. Při analogickém použití na koncept militantní demokracie se budeme ptát, 

zda je určitý nástroj militantní demokracie způsobilý dosáhnout sledovaného cíle 

spočívajícího v ochraně demokratického politického a právního uspořádání. Této 

skutečnosti se dotýká i Danics (2019, s. 82), když upozorňuje na to, že nástroje militantní 

demokracie „…nesmějí být voleny účelově ze strany držitelů demokratické moci“. Stejně tak 

i Holländer (2012, s. 190) říká, že jestliže není „…daný normativní prostředek způsobilý 

sledovaného účelu dosáhnout, jde ze strany zákonodárce o projev svévole, jenž se považuje 

za rozporný s principem právního státu.“  

Druhý sub-test proporcionality je označován jako kritérium potřebnosti (nezbytnosti). 

Podstata tohoto předpokladu spočívá v posouzení a komparaci institutu, jež omezuje 

základní právo či svobodu, s jinými instituty, které taktéž naplňují kritérium vhodnosti, tj. 

jsou způsobilé k dosažení sledovaného cíle, a přitom jsou šetrnější k právu či svobodě, jež 

 
26 Nález Ústavního soudu ze dne 12. října 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94  
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má být omezeno. Prizmatem koncepce militantní demokracie se budeme v rámci tohoto sub-

testu ptát, zda existuje alternativní opatření, které je způsobilé naplnit sledovaný cíl ochrany 

demokracie, přičemž toto opatření je šetrnější k základním právům či svobodám 

antidemokratických entit. Toto hledisko vyplývá i z dikce § 4 odst. 4 Listiny, které stanoví, 

že při použití ustanovení týkajících se mezí základních práv a svobod je potřeba, aby bylo 

šetřeno jejich podstaty a smyslu, přičemž taková opatření nesmí být zneužita k jiným 

účelům, než pro které byla stanovena.  

Třetí sub-test testu proporcionality largo sensu je označován jako test poměřování či test 

proporcionality v užším slova smyslu (stricto sensu). Toto kritérium testu proporcionality 

směřuje k poměřování v kolizi stojícího základního práva či svobody a hodnoty veřejného 

zájmu. (Ondřejek 2012, s. 265) Tato základní práv či svobody, resp. hodnoty veřejného 

zájmu jsou prima facie rovnocenné; bez jakékoliv racionální argumentace tak není možné 

dojít k závěru, že jedno má před druhým přednost. Z hlediska koncepce militantní 

demokracie budeme uvažovat, vzájemně poměřovat a porovnávat kolidující konstitutivní 

hodnoty demokratické společnosti, z nichž vyplývá veřejný zájem na zachování 

demokratického právního a politického uspořádání, se základními právy a svobodami, jež 

mají být nástroji militantní demokracie omezeny. Ústavní soud formuloval také vážící 

formuli, která má sloužit jako měřítko pro vzájemné poměřování v kolizi stojících práv, resp. 

svobod a hodnot veřejného zájmu; při použití vážící formule mají být zvažovány empirické, 

systémové, kontextové a hodnotové argumenty. Předně je však na místě zmínit, že existují i 

další, alternativní modely vážící formule, proto se domnívám, že by bylo užitečné usilovat 

o vytvoření samostatné vážící formule pro účely koncepce militantní demokracie. 

Následující jsou argumenty vážící formule vymezené Ústavním soudem27:   

1. V rámci empirických argumentů má být zkoumána faktická závažnost jevu, který je 

spojen s ochranou určitého základního práva a hodnoty veřejného zájmu.  

2. Systémové argumenty směřují ke zvažování smyslu a zařazení určitého základního 

práva či svobody v rámci systematiky základních práv a svobod.  

3. V rámci kontextových argumentů jsou brány na zřetel další negativní konsekvence 

omezení základního práva či svobody na úkor hodnoty veřejného zájmu a vice versa.  

4. Hodnotové argumenty představují zvážení pozitivních konsekvencí 

upřednostněného základního práva či svobody, resp. hodnoty veřejného zájmu 

 
27 Nález Ústavního soudu ze dne 12. října 1994, sp. zn. Pl. 4/94   
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v akceptované hierarchii hodnot. 

Výše byly popsány tři kritéria obecného testu proporcionality, který lze označit jako 

standartní. (Kosař 2014, s. 362) Ústavní soud však potvrdil empirickou skutečnost, že 

v závislosti na jurisdikci se potýkáme s různými modifikacemi obecného testu 

proporcionality, když formuloval ještě čtvrtý sub-test minimalizace zásahu do základního 

práva či svobody, resp. veřejného dobra28, ze kterého podává, že při poměřování v kolizi 

stojícího základního práva či svobody a hodnot veřejného dobra, je potřeba „…rovněž 

zvažování využití právních institutů minimalizujících argumenty podložený zásah…“ do 

základního práva či svobody, popřípadě hodnoty veřejného zájmu. Právní doktrína (Kosař 

2014, s. 373) upozorňuje na to, že toto kritérium se značně překrývá se sub-testem 

potřebnosti, „…kde se zkoumá, zda existuje jiné řešení, jež by bylo vůči dotčeným základním 

právům šetrnější.“ Přikláním se k názoru, že toto kritérium představuje integrální součást 

sub-testu potřebnosti a není třeba jej zvažovat jako autonomní sub-test obecného testu 

proporcionality. Současně není zřejmé, jaký smysl a účel by mělo použití tohoto sub-testu 

při analogické aplikaci testu proporcionality v rámci koncepce militantní demokracie. 

Jednotlivé sub-testy nejsou seřazeny nahodile, ale představují vždy conditio sine qua non 

pro možnost přistoupení k další části testu; z toho důvodu mluví doktrína o stupňovité 

povaze testu proporcionality, přičemž „…nedodržení jediné podmínky vede ke konečnému 

interpretačnímu závěru.“ (Ondřejek 2012, s. 268) I z hlediska těchto skutečností se 

přikláním k závěru ohledně vyloučení kritéria minimalizace zásahu do základního práva či 

svobody, jelikož z judikatury nevyplývá, v jaké fází (stupni) by měl být tento „sub-test“ 

proveden. (Kosař 2014, s. 374)  

 

Výše popsaný test proporcionality představuje z hlediska intenzity přezkumu velmi přísně 

koncipovaný právní instrument. Ústavní soud však ve své judikatuře formuloval i mírnější 

prostředky přezkumu zásahů do základních práv a svobod. Ondřejek (2011, s. 264) rozlišuje 

dva subtypy testu proporcionality, a to jednak klasický přísný test proporcionality, jednak 

mírnější test proporcionality, jehož podstata spočívá ve vyloučení extrémní 

disproporcionality. Kromě toho Ústavní soud dále vytvořil vlastní test racionality, jenž je 

používán zejména za účelem přezkumu zásahů do sociálních práv. Test racionality byl 

 
28 Někdy se v doktríně mluví o tzv. příkazu k optimalizaci. (např. Holländer 2012, s. 191) 
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osvětlen poprvé v nálezu Ústavního soudu29 týkajícího se přezkumu ústavnosti zásahu do 

práva na stávku: „Testem ústavnosti v tomto smyslu projde taková zákonná úprava, u níž lze 

zjistit sledování nějakého legitimního cíle a která tak činí způsobem, jejž si lze představit 

jako rozumný prostředek k jeho dosažení, byť nutně nemusí jít o prostředek nejlepší, 

nejvhodnější, nejúčinnější či nejmoudřejší.“ Postupně se od přísného testu proporcionality 

judikatura propracovala až k rozvinutí autonomního testu racionality (rozumnosti)30. 

Z hlediska tohoto testu je potřeba při přezkumu postupovat v rámci následujících čtyř kroků: 

1. V prvním kroku dochází k vymezení smyslu a podstaty sociálního práva. Primárně 

je tedy potřeba determinovat, co je esenciálním jádrem obsahu tohoto práva. 

2. V druhém kroku dochází k zhodnocení toho, zda se zákon nedotýká esenciálního 

obsahu předmětného práva. Zjišťujeme zde zda nedochází v důsledku zákonného 

opatření k negaci samotné podstaty nebo smyslu ústavně garantovaného práva. 

Pokud ve druhém kroku dojdeme k závěru, že se zákon dotýká esenciálního obsahu 

předmětného práva, tj. směřuje k zásahu do existence tohoto práva nebo skutečné 

realizace jeho obsahu, tak musíme od testu racionality ustoupit a aplikovat přísný test 

proporcionality.  

3. V rámci třetího kroku je potřeba hledat legitimní cíl, který posuzovaný zákon sleduje. 

Jedná se o posouzení toho, zda zkoumaný zákon nepředstavuje svévolí zákonodárce, 

která ve svém důsledku představuje zásadní snížení celkového standartu základních 

práv nebo svobod.  

4. Konečně ve čtvrtém kroku testu racionality vycházíme ze zvážení toho, zda je 

předmětný zákonný prostředek, jenž byl použit k dosažení legitimního cíle, ze své 

povahy rozumný, ačkoliv se nutně nemusí jednat o prostředek nejlepší, nejvhodnější, 

nejúčinnější či nejmoudřejší.  

V případě hospodářských, sociálních a kulturních práva, které jsou upraveny v hlavě čtvrté 

(§ 26 – § 35) Listiny aplikujeme tedy jak test proporcionality, tak i test racionality. Jak bylo 

výše zmíněno, tak základním kritériem pro posouzení toho, který z testů má být aplikován, 

je posouzení toho, zda bylo ve druhém kroku testu racionality zasaženo esenciální jádro 

 
29 Nález Ústavního soudu ze dne 5. října 2006, sp. zn. Pl. ÚS 61/04  
30 Nález Ústavního soudu ze dne 20. května 2008, sp. zn. Pl. ÚS 1/08; nález Ústavního soudu ze dne 24. 

dubna 2012, sp. zn. Pl. ÚS 54/10 



 

 

36 

příslušného práva. (Kosař et al. 2014, s. 381)  

 

K obecnému testu proporcionality a testu racionality je dlužno ještě zmínit, že jejich použití 

je podmíněno základní maximou, „…podle které základní právo či svobodu lze omezit pouze 

v zájmu jiného základního práva či svobody nebo veřejného statku.“31 Ústavní soud mezi 

takový veřejný zájem nebo veřejné dobro zařadil mimo jiné i „…úsilí o zajištění vnitřního 

míru ve společnosti…“ nebo „…zájem o objasnění trestných činů a spravedlivém potrestání 

jejich pachatelů…“. Argumentem a minori ad maius lze dospět k závěru, že i ochranu 

demokracie je potřeba považovat za hodnotu veřejného zájmu. Základním východiskem této 

práce je tak předpoklad, že účel a smysl militantní demokracie, tj. v obecné rovině ochrana 

demokratického právního a politického uspořádání, představuje hodnotu veřejného zájmu, 

resp. v terminologii Ústavního soudu veřejné dobro, které lze učinit předmětem testu 

proporcionality v souvislosti se zásahem do základního práva nebo svobody v důsledku 

implementace a aplikace instrumentů militantní demokracie. Z tohoto předpokladu pak 

dovozuji závěr, že test proporcionality může být použit pro determinaci mezí militantní 

demokracie. Pokud by mělo dojít k zásahu do práv normativně zakotvených v rámci úpravy 

hospodářských, sociálních nebo kulturních práv, lze uvažovat o analogickém použití testu 

racionality pro účely determinace mezí militantní demokracie. Zde je však na místě uvést, 

že východiska této práce se ztotožňují s názorem, že diferenciace plurality instrumentů 

posouzení zásahů do základních práv nebo svobod je determinována toliko skutečností 

odlišné, variabilní přísnosti, tj. intenzity přezkumu a test proporcionality by tak měl být 

chápán jako univerzální instrument posouzení zásahů do základních práv nebo svobod. 

(Ondřejek 2011, s. 264; s. 268-269) Ondřejek (2011, s. 268-269) se v této souvislosti přiklání 

ke konzistentní aplikaci jednotného testu proporcionality, který by v rámci své vnitřní 

diferenciace zohledňoval kritérium odlišné intenzity přezkumu; v konečném důsledku by tak 

byl naplněn požadavek vyplývající z potřeby omezení moci Ústavního soudu, jenž je 

v doktríně konstantně traktován jako tzv. doktrína self-restraint či sebeomezení ústavního 

soudu (Wintr 2018, s. 134), a to zejména v případě rozhodování o otázkách, které mají 

značně politickou dimenzi. Současně by takový přístup umožnil „…propracovat univerzální 

metodologií přezkumu základních práv, a tím by přispěl […] k předvídatelnějším řešením 

 
31 Nález Ústavního soudu ze dne 21. března 2002, sp. zn. III. ÚS 256/01 
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obtížných případů aplikace práva.“     

 

Konečně je nutné dodat, že ústavní pořádek České republiky obsahuje taktéž ustanovení, 

která určují meze základních práv a svobod, přičemž kategoricky platí normativní pretenze, 

že při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich 

podstaty a smyslu a taková omezení základních práv a svobod nesmějí být zneužita k jiným 

účelům, než pro která byla stanovena.32 V některých případech se také setkáváme 

s ustanoveními ústavního pořádku vztahujícími se k určitému právu či svobodě, které 

„…výslovně zmocňuje zákonodárce, aby toto právo či svobodu vykonal zákonem a v určitých 

případech tím stanovil pro ně omezení.“ (Holländer 2012, s. 189) Touto úpravou se budeme 

zabývat v rámci jednotlivých nástrojů militantní demokracie. Zde zbývá v obecné rovině 

shrnout, že základní práva a svobody mohou být omezeny výhradně některým ze tří způsobů: 

(i) přímo Listinou; (ii) zákonem za splnění podmínek, které stanoví Listina; (iii) v případě 

kolize s jiným základním právem nebo svobodou. (Wintr 2018, s. 144)   

 

2.4 Nástroje militantní demokracie a jejich omezení 

 

Existuje řada typologií, ze kterých je možné vycházet při snaze o pochopení toho, jaké 

nástroje militantní demokracie používá. Pluralita typologií je determinována tím, že není 

k dispozici jednotná a obecně přijímaná definice militantní demokracie. Širší definice bude 

nutně implikovat širší rámec nástrojů militantní demokracie a vice versa. Z hlediska určení 

nástrojů militantní demokracie bude táto práce vycházet z typologie, kterou v rámci svého 

pojetí militantní demokracie formulují Mareš a Výborný (2013. s. 25). K tomuto řešení se 

přikláním ze dvou důvodů; jednak je jejich pojetí militantní demokracie, jež bylo 

představenou v rámci konceptualizace v obecné části této práce, konvergentní s východisky 

této práce, jednak představuje ucelené a přehledné shrnutí plurality různých typologií, jež 

v rámci výzkumu v oblasti militantní demokracie doposud vykrystalizovaly. Nástroje 

militantní demokracie můžeme v tomto pojetí rozlišovat v užším slova smyslu (stricto sensu) 

a širším slova smyslu (largo sensu): 

1. Nástroje militantní demokracie v užším slova smyslu představují takové instrumenty 

 
32 Čl. 4 odst. 4 Listiny  
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militantní demokracie, které směřují k omezení určitého základního práva nebo 

svobody. V tomto kontextu budeme mít na mysli zejména, ale nikoliv jen výlučně, 

nástroje omezení svobody projevu, práva sdružovacího, práva shromažďovacího či 

práva na soukromí. 

2. V širším smyslu pak spadají do rámce militantní demokracie i jiné nástroje, kterými 

nedochází k omezování základních práv a svobod. Do této kategorie je možné 

zahrnout i právo na odpor a občanskou neposlušnost. Mezi rámec nástrojů militantní 

demokracie largo sensu, které nemají povahu legislativních instrumentů, zařazují 

Mareš a Výborný taktéž diskurzivní a výchovné metody, jakož i metody volebního 

inženýrství nebo metody systematické kritiky demokracii nepřátelských 

extrémistických tendencí. (Mareš a Výborný 2013, s. 19-20)  

Mezi základní legislativní nástroje militantní demokracie podle Mareše a Výborného (2013, 

s. 25-26) lze řadit zejména: 

1. omezení svobody projevu, 

2. omezení sdružovacího práva, 

3. omezení shromažďovacího práva, 

4. omezení působení extrémistů ve veřejné správě, 

5. omezení práva na soukromí, 

6. trestně-právní sankce za násilné trestné činy, jestliže jejich motivem je nenávist nebo 

předsudky vůči chráněným skupinám obyvatelstva v rámci demokratické 

společnosti, 

7. lustrační legislativa, 

8. legislativní institut historické paměti33, a 

9. právo na odpor a občanskou neposlušnost.  

V následující části práce budou podrobněji představeny některé nástroje militantní 

demokracie. Jelikož tato práce nemůže a ani nemá za cíl poskytnout komplexní analýzu 

všech nástrojů, které jsou normativně integrovány do českého právního řádu, byly vybrány 

jen ty nástroje, v jejichž důsledku dochází k zásahu do základních práv a svobod, a sice 

omezení svobody projevu, omezení sdružovacího práva a omezení shromažďovacího práva. 

Tyto nástroje představují zásahy do fundamentálních ústavně-právně garantovaných 

 
33 Viz např. již výše zmíněný zákon č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti 

němu.  
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politických práv, což umožňuje v rámci této práce odhalit základní meze toho, kam až může 

militantní demokracie v legitimní restrikci práv za účelem demokratické obrany sáhnout. Co 

se týče omezení sdružovacího práva, tak se práce zaměří toliko na rovinu práva politicko-

stranického sdružování, a to vzhledem k zásadnímu významu restrikcí politicko-stranického 

sdružování v systému nástrojů militantní demokracie. Na závěr bude představeno právo na 

odpor, které je vzhledem ke všem ostatním nástrojům zcela specifické a chápeme jej do jisté 

míry jako nástroj militantní demokracie sui generis.  

 

2.4.1 Omezení svobody projevu 

 

Ústavněprávní základ svobody projevu je obsažen v ustanovení čl. 17 Listiny. Jelikož 

pojmovým znakem určitého projevu je nutně určitá míra informovanosti, tak čl. 17 odst. 1 

Listiny zaručuje jak svobodu projevu, tak i právo na informace. Svoboda projevu podle čl. 

10 Úmluvy „…zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo 

myšlenky bez zasahování státních orgánů a bez ohledu na hranice.“ Čl. 17 odst. 2 zakotvuje, 

právo každého „…vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným 

způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu 

na hranice státu.“ Součástí ústavněprávního zakotvení svobody projevu je taktéž zákaz 

cenzury, která je podle čl. 17 odst. 3 Listiny nepřípustná. Cenzurou ve smyslu čl. 17 odst. 3 

Listiny je třeba rozumět „…jak předběžné, tak i následné zásahy státních orgánů proti 

svobodě projevu a šíření informací v hromadných sdělovacích prostředcích.“ (Pavlíček 

2015, s. 595)  

Problematika omezení svobody projevu reflektuje určité paradoxy či dilemata s nimiž se 

v rámci syntézy demokratického státu a konceptu militantní demokracie musíme nutně 

vypořádávat. Na jedné straně nelze zpochybňovat kategorické postavení svobody projevu 

v systému hodnot demokratické společnosti, jelikož svoboda projevu je „…klíčová pro 

prosazování demokracie, odhalování nepravostí a pro politický, umělecký, vědecký a 

ekonomický rozvoj…“ Současně je však potřeba si uvědomit, že svoboda projevu může být 

zneužita i pro účely, které nejsou prizmatem konstitutivních hodnot demokratické 

společnosti přípustné, a to např. „…k podněcování násilí, šíření nenávisti, ohrožení 
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bezpečnosti či k zásahům do soukromého života.“ (Kosař 2012, s. 996)    

Čl. 17 odst. 4 Listiny stanoví, kdy je omezení svobody projevu možné: „Svobodu projevu a 

právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické 

společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou 

bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.“ Podíváme-li se blíže na toto ustanovení, 

tak v něm můžeme identifikovat tři základní ústavní předpoklady, které musí být splněny, 

aby bylo možné svobodu projevu omezit:  

1. Z hlediska formálního musí být omezení svobody projevu zakotveno v zákoně.  

2. Opatření, které směřuje k omezení svobody projevu, musí být z materiálního 

hlediska nezbytné. Tímto předpokladem je nutno chápat existenci naléhavého 

společenské potřeby, přičemž žádoucího cíle nelze dosáhnout jiným způsobem. 

(Pavlíček 2015, s. 595)  

3. Posledním předpokladem je existence věcného důvodu pro omezení svobody 

projevu. Listina normuje pět důvodů: (i) ochrana práv a svobod druhých; (ii) 

bezpečnost státu; (iii) veřejná bezpečnost; (iv) ochrana veřejného zdraví; (v) ochrana 

mravnosti. V této souvislosti je potřeba zmínit, že limitační klauzule zakotvena v čl. 

10 odst. 2 Úmluvy obsahuje širší záběr věcných důvodů: „Výkon těchto svobod, 

protože zahrnuje i povinnosti i odpovědnost, může podléhat takovým formalitám, 

podmínkám, omezením nebo sankcím, které stanoví zákon a které jsou nezbytné v 

demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, územní celistvosti nebo 

veřejné bezpečnosti, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo 

morálky, ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku důvěrných informací 

nebo zachování autority a nestrannosti soudní moci.“ Současně tím není dotčeno 

uplatnění výše vyloženého ustanovení čl. 17 Úmluvy normujícího zákaz zneužití 

svobody projevu. Toto ustanovení je aplikováno ESLP v případě realizace svobody 

projevu v souvislosti s určitými problematickými ideologiemi jako je 

antisemitismus, národní socialismus, revizionismus, rasismus či komunismus. Toto 

ustanovení dopadne taktéž na projevy, které podněcují k násilí nebo k terorismu. 

(Kosař 2012, s. 1016-1021)  

Při aplikaci čl. 10 Úmluvy používá ESLP specifický pětistupňový algoritmus přezkumu, 

který odborná literatura (Kosař 2012, s. 998) shrnuje v následujících krocích: 

1. V první kroku je třeba zkoumat, zda projednávaný případ spadá pod rozsah 
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namítaného článku Úmluvy.  

2. Ve druhém kroku je třeba posoudit, zda došlo k zásahu do práv stěžovatele. 

3. Ve třetím kroku zhodnocujeme souladnost dotyčného zásahu se zákonem.  

4. Ve čtvrtém kroku je třeba zhodnotit, zda zásah do práv stěžovatele sleduje alespoň 

jeden z legitimních cílů. 

5. V pátém kroku zkoumáme nezbytnost zásahu v rámci demokratické společnosti.  

Omezení svobody projevu se v rámci českého právního řádu realizuje zejména 

prostřednictvím právní úpravy trestního práva. Skutkové podstaty trestných činů, které lze 

považovat za normativně-právní nástroje militantní demokracie jsou obsaženy v zákoně č. 

40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „TZ“). Vzhledem k cílům této práce a rozsahu 

předmětné úpravy není potřeba podrobně rozebírat všechny jednotlivé skutkové podstaty 

těchto trestných činů. Demonstrativně lze upozornit na trestné činy proti pořádku ve věcech 

veřejných, které jsou upraveny v rámci hlavy desáté TZ. V rámci této hlavy souvisí 

s konceptem militantní demokracie zejména díl pátý, jenž v ustanoveních § 352 až § 356 TZ 

„…chrání veřejný pořádek proti jednáním, která hrubě narušují soužití lidí, především 

chrání skupiny obyvatel i jednotlivce před násilnými útoky a vyhrožováním z rasistických či 

jiných xenofobních pohnutek a před vyvoláváním takových nálad v obyvatelstvu.“ (Jelínek 

et al. 2019, s. 838) Spadají sem následující trestné činy: 

1. Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci (§ 352 TZ) 

2. Nebezpečné vyhrožování (§ 353 TZ)  

3. Nebezpečné pronásledování (§ 354 TZ)  

4. Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob (§ 355 TZ)  

5. Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod 

(§ 356 TZ)  

Z hlediska historického kontextu vzniku konceptu militantní demokracie lze podrobněji 

vyložit skutkovou podstatu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování 

jejich práv a svobod. § 356 odst. 1 TZ stanoví: „Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k 

některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k 

omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“ 

Podle § 356 odst. 2 TZ bude stejným způsobem potrestán i ten, kdo se spolčí nebo srotí 

k spáchání činu podle § 356 odst. 1 TZ. Toto ustanovení vyplývá z čl. 1 odst. 1 věty první 

Listiny: „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech.“ Z hlediska výkladu je třeba 
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osvětlit pojmy „podněcování“ a „nenávist“: „Podněcováním je projev, kterým pachatel 

zamýšlí vzbudit u jiných osob nenávist k některému národu, rase, etnické skupině, 

náboženství, třídě nebo jiné skupině osob anebo podnítit jednání dalších osob, které povede 

k omezování práv a svobod jejich příslušníků. Na formě projevu nezáleží. Trestný čin je 

dokonán již projevem, jehož obsahem je podněcování. K vyvolání účinku podněcování 

nemusí dojít. Např. výzva majitelům restaurací, aby do nich zakázali přístup Romům, Židům, 

Arabům, muslimům etc., může být trestním činem podle § 356. Nenávistí rozumíme velmi 

silný negativní emocionální vztah k některému národu, rase, etnické skupině, třídě nebo jiné 

skupině osob.“ (Jelínek et al. 2019, s. 886)  

Dále jsou z hlediska trestněprávních nástrojů militantní demokracie podstatné zejména 

skutkové podstaty upravené v díle prvním (§ 400 - § 405 TZ) v rámci hlavy třinácté zvláštní 

části TZ. Jedná se o následující trestné činy proti lidskosti: 

1. Genocidium (§ 400 TZ) 

2. Útok proti lidskosti (§ 401 TZ)  

3. Apartheid a diskriminace skupiny lidí (§ 402 TZ)  

4. Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka 

(§ 403 TZ) 

5. Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka (§ 404 TZ) 

6. Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia (§ 405 TZ)  

Prizmatem historických konotací koncepce militantní demokracie se lze zaměřit na 

skutkovou podstatu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. 

Popírání genocidia představuje projev historického revizionismu, tj. popírání historických 

událostí, které nejsou předmětem hodnocení (jsou jednoznačně prokázány), jež nepožívá 

z hlediska judikatury ESLP žádné právní ochrany. Přísná aplikace čl. 17 Úmluvy se 

nevztahuje jen na popření samotného holocaustu, „…ale i popírání určitých okolností 

holocaustu, jako jsou např. existence plynových komor, počet obětí či skutečnosti, že Adolf 

Hitler a NSDAP věděli o vyhlazení židů a organizovali ho […].“ (Kosař 2012, s. 1016-1021) 

Ustanovení § 405 TZ stanoví: „Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží 

ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo nacistické, komunistické 

nebo jiné zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny nebo zločiny proti míru, bude potrestán 

odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.“  

S ohledem na výše zmíněné je třeba uzavřít, že jakékoliv omezení svobody projevu, které 
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nenaplňuje výše charakterizované předpoklady pro zásah do tohoto základního práva, 

nemůže být v demokratickém právním státě tolerováno. Jak vyplývá z judikatury Ústavního 

soudu34, „[z]ákladní právo na svobodný projev je třeba považovat za konstitutivní znak 

demokratické pluralitní společnosti, v níž je každému dovoleno vyjadřovat se k věcem 

veřejným a vynášet o nich hodnotící soudy.“  

 

2.4.2 Omezení sdružovacího práva v politicko-stranické rovině 

 

Právo svobodně se sdružovat je zakotveno v čl. 20 Listiny. Vzhledem k předmětu této práce 

a obecně k povaze konceptu militantní demokracie se budeme v této části věnovat jen 

speciálnímu projevu sdružovacího práva, které spočívá v právu sdružovat se v politických 

stranách a politických hnutích (dále jen „politická strana“) a možnostech jeho omezení 

prizmatem koncepčního rámce militantní demokracie v právní řádu České republiky. Předně 

je třeba poznamenat, že zákazy či jiná omezení činnosti politických stran jsou obecně 

považovány za nejvíce represivní a intolerantní opatření, která mohou být uplatněna proti 

antidemokratickým stranám nebo hnutím. (Bourne 2018, s. 23-24) Z tohoto hlediska je třeba 

vnímat restrikce činností politických stran jako nástroj militantní demokracie, který přichází 

v úvahu až v rovině ultima ratio. Subsidiární povahu restrikce politicko-stranického 

sdružování zdůrazňuje taktéž Nejvyšší správní soud: „Rozpuštění politické strany je třeba 

chápat považovat za jednu z nejpřísnějších sankcí, resp. zásahů, které politické straně hrozí, 

krajní řešení, které je třeba vyhradit nejzávažnějším případům. […] V případě návrhu na 

rozpuštění politické strany bude vždy třeba zkoumat, zda existovaly mírnější prostředky, 

jichž mohlo být proti dané straně použito, a zda rozpuštění svým právním významem 

odpovídá důvodu, pro který je navrhováno, resp. zda je ekvivalentní hodnotě či cíli, které 

mají být chráněny. V zásadě je nutné přijmout tezi, že nikoliv každé banální porušení práva 

nebo ohrožení právem chráněných hodnot může vést k zásahu do práva na sdružování v 

politických stranách, ale že se musí jednat o intenzivní porušení či ohrožení těchto hodnot. 

Pouze zájem na ochraně ohrožených práv, která jsou svojí hodnotou srovnatelná s právem 

sdružovat se v politických stranách, může vyvážit zásah do tohoto práva…“35 

Základní principy politického pluralismu a ochrany demokratických hodnot jsou normativně 

 
34 Např. nález Ústavního soudu ze dne 17. července 2007, sp. zn. IV. ÚS 23/05.  
35 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. března 2009, sp. zn. Pst 1/2008 – 66  
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zakotveny v čl. 5 Ústavy, který stanoví, 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. Občané mají podle 

§ 20 odst. 2 Listiny právo zakládat politické strany a v rámci nich se svobodně sdružovat. 

Jedním ze základních nástrojů militantní demokracie je možnost zakázat politickou stranu, 

která nerespektuje konstitutivní hodnoty demokracie a princip nenásilí. (Wintr 2018, s. 31) 

Výkon sdružovacích práv může být dle § 20 odst. 3 Listiny omezen „…jen v případech 

stanovených zákonem, jestliže to je v demokratické společnosti nezbytné pro bezpečnost 

státu, ochranu veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku, předcházení trestným činům nebo 

pro ochranu práv a svobod druhých.“ To znamená, že možnost omezení práva sdružovat se 

v politických stranách je podmíněna kumulativním splněním tří podmínek: (i) musí se jednat 

o případ stanovený v zákoně; (ii) musí to být v demokratické společnosti nezbytné36; (iii) 

účelem musí být to, aby byla chráněna bezpečnost státu či veřejná bezpečnost a veřejný 

pořádek, aby se předešlo trestnému činu nebo aby byla chráněna práva a svobody druhých. 

(Pavlíček 2015, s. 607) Jestliže není naplněna některá z těchto podmínek, pak je omezení 

sdružovacího práva nepřípustné.  

Úprava na úrovni zákona je obsažena v zákoně č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických 

stranách a politických hnutích (dále jen „ZPS“). Politické strany jsou právnickými osobami 

soukromého práva, které podléhají registraci.37 Ustanovení § 3 odst. 1 věta druhá ZPS 

stanoví, že státní orgány mohou do postavení a činnosti politických stran zasahovat pouze 

na základě zákona a v jeho mezích. Z hlediska koncepce militantní demokracie jsou 

relevantní ustanovení § 4 a § 5 ZPS. Ustanovení § 4 ZPS stanoví, že vznikat a vyvíjet činnost 

nemohou ty politické strany, které naplňují některou z taxativně stanovených skutkových 

podstat uvedených v tomto ustanovení; vznikat a vyvíjet činnost tak nemohou politické 

strany: 

1. které porušují ústavu a zákony nebo jejichž cílem je odstranění demokratických 

základů státu; 

2. které nemají demokratické stanovy nebo nemají demokraticky ustanovené orgány; 

3. které směřují k uchopení a držení moci zamezujícímu druhým stranám a hnutím 

 
36 Nezbytností se myslí to, že zásah do práva sdružovat se v rovině politicko-stranické musí být nevyhnutelný 

z hlediska ochrany demokratické společnosti a přiměřený sledovaným legitimním cílům, resp. musí být 

proporcionální. I v tomto momentu vidíme, že test proporcionality je součástí jakékoliv úvahy související 

s případným omezením základních práv a svobod.  
37 § 3 odst. 1 věta první a čl. 2 odst. 1 ZPS  
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ucházet se ústavními prostředky o moc nebo které směřují k potlačení rovnoprávnosti 

občanů,  

4. jejichž program nebo činnost ohrožují mravnost, veřejný pořádek nebo práva a 

svobodu občanů.  

Zásadní omezení vyplývají taktéž z ustanovení § 5 ZPS. Podstatný je princip oddělení 

politických stran od státu. Politické strany nesmějí podle § 5 odst. 1 ZPS „…vykonávat 

funkce státních orgánů ani tyto orgány nahrazovat. Nesmějí řídit státní orgány ani ukládat 

povinnosti osobám, které nejsou jejich členy.“ V duchu koncepce militantní demokracie se 

taktéž nese ustanovení § 5 odst. 2 ZPS, které zakazuje ozbrojování a zřizování ozbrojených 

složek v rámci politických stran. Ustanovení § 5 odst. 3 ZPS se vztahuje na problematiku 

vnitřního uspořádání politických stran. Ty mohou být organizovány výhradně na principu 

územním. Vyloučeno je proto zřizovat jakékoliv stranické organizace na principu výrobním, 

tj. na pracovištích, ve školách, na úřadech v ozbrojených silách. (Pavlíček 2015, s. 615)  

Politická strana může být zrušena rozhodnutím soudu o jejím rozpuštění, jestliže je její 

činnost, mimo jiné, v rozporu s výše uvedeným právními normami nebo „…jestliže i po 

uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o pozastavení činnosti strany nebo hnutí trvají 

skutečnosti, pro které byla jejich činnost pozastavena.38 ZPS tedy zná i mírnější institut 

pozastavení činnosti politické strany, což je v souladu se subsidiární (podpůrnou) povahou 

institutu rozpuštění politické strany. Soud může pozastavit činnost politické strany, jestliže 

je její činnost v rozporu s ustanoveními ZPS uvedenými v § 14 odst. 1 nebo se stanovami 

dané politické strany. Pokud je činnost politické strany pozastavena, znamená to, že dochází 

k omezení rozsahu její činnosti toliko na úkony, jež účelově směřují k odstranění stavu, kvůli 

kterému byla její činnosti pozastavena, a to nejdéle po dobu jednoho roku. Jestliže však 

nadále trvají skutečnosti, které vedly k pozastavení její činnosti, pak mohou aktivně 

legitimované orgány podat žalobu ve správním soudnictví na rozpuštění dotyčné strany.39 

Jestliže dojde ve stanovené lhůtě k nápravě, tj. k odstranění stavu, pro který byla činnost 

politické strany pozastavena, pak dojde k znovuobnovení činnosti příslušné strany, a to na 

základě rozhodnutí soudu ve správním soudnictví; v některých případech se uplatní právní 

fikce, podle které se činnost příslušné politické strany považuje za řádně obnovenou, a to 

dnem, kterým byla příslušným orgánem uznána za splněnou povinnost, jež byla politické 

 
38 § 13 odst. 1 písm. b) a § 13 odst. 5 ZPS  
39 § 13 odst. 1 a 2 ZPS 
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straně stanovená.40 

O rozpuštění politické strany, pozastavení její činnosti a o znovuobnovení její činnosti 

rozhoduje Nejvyšší správní soud. Primárně je k podání návrhu aktivně legitimována vláda. 

Jestliže však vláda nepodá návrh do třiceti dnů od doručení podnětu, pak je legitimován 

podat návrh prezident republiky.41 Aktivně legitimovaný orgán nese v řízení o rozpuštění 

politické strany jak břemeno tvrzení, tak i břemeno důkazní.42 V této souvislosti Nejvyšší 

správní soud judikoval43, že s právním postavením aktivně legitimovaného orgánu 

(zpravidla vlády) je spojena povinnost předložení konkrétních skutkových poznatků o 

činnosti politické strany, jež je v rozporu s § 4 ZPS a povinnost svá tvrzení podložit 

věrohodnými a přesvědčivými důkazy. Vzhledem k tomu, že v tomto řízení formálně neplatí 

zásada dispoziční, tak není a priori vyloučeno, aby se Nejvyšší správní soud zabýval 

některými skutečnostmi nezávisle na obsahu návrhu, přičemž takový postup se má uplatnit 

toliko ve výjimečných případech. Výjimku z pravidla vázanosti návrhem představuje např. 

situace, kdy určité skutečnosti vyjdou najevo až v průběhu projednávání návrhu na 

rozpuštění politické strany. 

Ustanovení § 15 odst. 2 ZPS stanoví případy, kdy je možnost pozastavení nebo rozpuštění 

politické strany omezena; pozastavení činnosti ani rozpuštění politické strany není možné 

„…v době ode dne vyhlášení celostátních voleb do Poslanecké sněmovny, Senátu, 

Evropského parlamentu, zastupitelstev měst a obcí a zastupitelstev vyšších územních 

samosprávných celků nebo volby prezidenta republiky do desátého dne po posledním dni 

těchto voleb.“ To však neplatí tehdy, pokud je činnost politické strany v rozporu 

s požadavky ustanovení § 4 ZPS, které byly uvedeny výše.  

Je třeba zmínit, že restrikce činnosti politických stran nejsou omezeny toliko na 

jednoinstanční rozhodování Nejvyššího správního soudu. Z pohledu militantní demokracie 

tak český právní řád zcela naplňuje zásadní procedurální záruku spočívající v 

mnohoinstančním přezkumu. Tato procedurální záruka ústavnosti, zákonnosti a v obecné 

rovině i legitimity restrikcí činnosti politických stran je zakotvena v čl. 87 odst. 1 písm. j) 

Ústavy; podle tohoto ustanovení rozhoduje Ústavní soud „…o tom, zda rozhodnutí o 

 
40 § 13 odst. 3 ZPS 
41 § 15 odst. 1 ZPS  
42 Právě v důsledku toho, že vláda neunesla důkazní břemeno, Nejvyšší správní soud shledal první návrh na 

rozpuštění Dělnické strany neopodstatněným.  
43 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. března 2009, sp. zn. Pst 1/2008 – 66  
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rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se činnosti politické strany je ve 

shodě s ústavními nebo jinými zákony…“ Ústavní soud v těchto případech rozhoduje v rámci 

zvláštního řízení o ústavní stížnosti upravené zejména § 73 zákona č. 182/1993 Sb., o 

Ústavním soudu, jenž stanoví, že politická strana je oprávněna podat návrh o přezkumu 

rozhodnutí ve smyslu § 87 odst. 1 písm. j) Ústavy, jestliže tvrdí, že rozhodnutí o jejím 

rozpuštění nebo jiné rozhodnutí týkající se její činnosti není ve shodě s ústavními nebo 

jinými zákony.   

Důležitým zdrojem pro analýzu normativního rámce restrikce práva svobodného sdružování 

v rámci politických stran je judikatura Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu. 

Obecně je možné konstatovat, že prvky konceptu militantní demokracii se zrcadlí nejen v 

samotné normativní regulaci, nýbrž také v judikatuře příslušných soudů.  

V judikatuře Nejvyššího správního soudu byly vymezeny obecné podmínky, jež musí být 

kumulativně splněny, aby mohla být politická strana rozpuštěna. Nejvyšší správní soud tak 

učinil v rozsudku44, kterým zamítl návrh vlády na rozpuštění Dělnické strany. Předně 

Nejvyšší správní soud zdůraznil základní požadavky, které jsou v ústavněprávní rovině 

kladeny na politické strany; tyto předpoklady vyplývají z výše vyloženého ustanovení čl. 5 

Ústavy, přičemž judiciální výklad z nich podává, že politické strany mohou usilovat o změnu 

právního a ústavního pořádku, toliko tehdy, pokud jsou splněny následující podmínky: 

1. prostředky použité pro tyto účely jsou (resp. mají být) nenásilné, zákonné a 

demokratické a 

2. cílená změna je v souladu se základními principy demokratického právního státu.  

Nejvyšší správní soud předestřel, že rozpor mezi ústavním či politickým systémem, jehož se 

určitá strana snaží svoji činnosti dosáhnout, se základními principy demokratické 

společnosti musí být posuzován ad hoc, tj. vždy se zřetelem k okolnostem každého 

konkrétního případu. Pro účely posouzení souladu, resp. rozporu cíleného účelu (změny) a 

základních principů demokratického právního státu vyplývá z judikatury několik kritérií, 

jejichž formulace je silně ovlivněná ustálenou judikaturou ESLP. Nejvyšší správní soud tak 

s odkazem na východiska evropského judikatury demonstrativně konstatoval, že „[v] úvahu 

připadají např. kritéria respektování (či nerespektování) základních principů právního a 

ústavního pořádku státu, odkaz (či jeho absence) na zásady demokracie, politickou pluralitu 

 
44 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. března 2009, sp. zn. Pst 1/2008 – 66  
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a volnou účast na politickém životě, jednání či projevy, které by mohly být vykládány jako 

výzvy k násilí, povstání, či jiné formě odmítnutí demokratických principů, přihlášení se k (či 

distancování se od) ideologii subjektů, na které strana ve své politice navazuje a které hrály 

v dějinách a politické zkušenosti daného státu určitou roli. Současně však Nejvyšší soud 

judikoval, že politická strana nemůže být represivně postižena toliko pro kritiku právního a 

ústavního pořádku státu, anebo na základě toho, že její stanovy používají výraz „revoluční“.  

Nejvyšší správní soud dále zdůraznil, že právo svobodně se sdružovat v politických stranách 

může být omezeno pouze při naplnění přesvědčivých a závažných důvodů restrikce. Podle 

Nejvyšší správního soudu je důvod pro rozpuštění politické strany dán v případě, kdy dojde 

ke kumulativnímu naplnění následujících podmínek: 

1. zjištěné chování politické strany je protiprávní, 

2. je této straně přičitatelné, 

3. představuje dostatečně bezprostřední hrozbu pro demokratický právní stát a 

4. zamýšlený zásah je přiměřený sledovanému cíli, tzn. není narušena proporcionalita 

mezi omezením práva sdružovat se v politických stranách a zájmem společnosti na 

ochraně jiných hodnot.45 

 

Ad.1 Protiprávnost zjištěného chování. Tento požadavek je jasný a nevyžaduje 

zřejmě bližšího výkladu. Podmínka protiprávnosti vyplývá ze zásady legální licence, 

která je obsažena v čl. 2 odst. 3 Listiny: „Každý může činit, co není zákonem 

zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“  

Ad.2 Přičitatelnost. Tento předpoklad vyžaduje přičitatelnost určitého jednání 

politické straně. Politické straně nebudou přičitatelné excesy jejich příznivců anebo 

členů.  Nejvyšší správní soudu k tomuto kritériu uvedl, že „[v] tomto směru mohou 

mít relevanci i takové skutečnosti, zda dané jednání odpovídá proklamovaným cílům 

a záměrům strany, jakkoliv v tomto ohledu nelze vycházet pouze z jejích stanov a 

programu. Ty musí být vždy porovnávány s jednáním a názory, které zastávají její 

představitelé a které strana i jinak šíří. Nelze vyloučit, že politický program strany 

skrývá cíle a úmysly, které se od těch proklamovaných liší a zkušenost ukazuje, že 

 
45 Komplexní aplikace tohoto testu byla Nejvyšším správním soudem provedena až v rozsudku ze dne 17. 

února 2010, sp. zn. Pst 1/2009-348. Vláda zde předložila přepracovaný návrh na zrušení Dělnické strany, 

kterému Nejvyšší správní soud vyhověl. Ústavní stížnost, kterou byl rozsudek Nejvyšší správního soudu 

napaden, byla následně přezkoumána Ústavním soudem, který ji odmítl usnesením ze dne 27. května 2010, sp. 

zn. Pl. ÚS 13/10.  
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politické strany, jejichž cíle odporovaly základním principům demokracie, 

neodhalily tyto cíle dříve, než se chopily moci. Přičitatelnost jednání politické straně 

Evropský soud pro lidská práva dovodil ve vztahu k jednání jejích vůdců (předsedy, 

místopředsedů) vždy, ve vztahu k projevům poslanců a lokálních politiků potud, 

pokud se od nich strana oficiálně nedistancovala […].“46 

Ad.3 Bezprostřední hrozba pro demokratický právní stát. Problematika 

neslučitelnosti základních principů demokratické společnosti a povahy ústavního a 

politického systému, o něž určitá politická strana usiluje byla rozebrána výše.  

Zásadní je také výklad, který směřuje k pojmu bezprostřední hrozby (rizika). 

Nejvyšší správní soud v tomto kritériu opět vycházel z judikatury ESLP. 

V relevantní části zamítavého rozsudku47 Nejvyšší správní soud uvedl, že: „[z]ásah 

proti politické straně je podmíněn existencí bezprostředního rizika ohrožení 

demokracie. Stát pochopitelně může zabránit realizaci politického projektu, 

neslučitelného s Úmluvou, dříve, než bude uveden v život konkrétními akty, které 

mohou ohrozit občanský smír a demokratický režim v zemi, tato možnost je však 

podmíněna reálným potenciálem politické strany realizovat změnu […] – musí tedy 

existovat skutečné a bezprostřední nebezpečí ohrožení demokracie. Přístup ke stejné 

straně se tak může lišit v návaznosti na její vlastní politické postavení a potenciál 

realizovat zamýšlené společenské změny, ale také podle objektivních vnějších 

podmínek, kterými mohou být např. stabilita demokracie v tom kterém státě nebo 

změna mezinárodních podmínek.“ Dále Nejvyšší správní soud v této souvislosti 

dodal, že: „[p]ři hodnocení bezprostřednosti rizika ohrožení demokracie je nutné 

zabývat se i aktuálností hrozby. Rozpuštění strany není jen reakcí na její chování v 

minulosti, ale je především do budoucna namířeným aktem bránící se demokracie 

proti reálně existujícímu nebezpečí. Pro hodnocení činnosti politické strany, spojené 

se snahou získat úplný obraz o jejích aktivitách, může být relevantní i jednání této 

strany v minulosti. Podle konkrétních okolností tak může být např. důležité, zda a 

jakým způsobem se strana distancovala od svých dřívějších činů, jak se změnila její 

členská základna a zejména vedení, zda došlo k zásadnímu programovému posunu 

apod.“ 

V rozsudku, kde byl popisovaný test aplikován, a kterým byla Dělnická strana 

 
46 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. března 2009, sp. zn. Pst 1/2008 – 66  
47 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. března 2009, sp. zn. Pst 1/2008 – 66 
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zrušena, Nejvyšší správní soud k tomuto kritériu dodal následující: „Rizikem 

ohrožení demokracie je třeba rozumět i stav, kdy je strana schopna třebas jen na 

lokální úrovni účinně destabilizovat stávající institucionální a právní systém, a 

zejména stav, kdy tak může činit či dokonce činí opakovaně a stát jen s vynaložením 

nepřiměřeného úsilí a prostředků garantuje ochranu práv a svobod obyvatel dané 

lokality. Pokud je výsledkem jednání politické strany v určité lokalitě nejen přímá 

destabilizace tohoto místa, ale i zprostředkované riziko destabilizace a případně 

společensky nežádoucích jevů (eskalace násilí) v jiných lokalitách, je již možné 

hovořit o bezprostředním nebezpečí ohrožení demokracie. Toto ohrožení se tedy 

nemusí zdát v jednom okamžiku zjevným všem obyvatelům celého státu.“48 

Ad.4 Proporcionalita (přiměřenost). V tomto bodě testu je zkoumáno to, zda je zásah 

do základního práva, tj. rozpuštění určité politické strany, přiměřený sledovanému 

cíli. Jinými slovy se ptáme, zda uplatněním institutu rozpuštění určité politické strany 

nedochází k narušení proporcionality mezi omezením práva politicko-stranického 

sdružování, které je zaručené Listinou, na straně jedné, a zájmem společnosti na 

ochraně jiných hodnot, na stran druhé. Jako integrální součást přezkumu 

proporcionality mezi zásahem do práva sdružovat se v politických stranách a 

sledovaným legitimním cílem je třeba brát na zřetel možnost uplatnění případných 

šetrnějších, resp. mírnějších opatření.49 

   

Závěrem je možné uzavřít, že omezení, která se vztahují na právo politicko-stranického 

sdružování pramení v zásadě ze dvou obecných kategorií; jedná se o kategorii demokratické 

povahy politického systému na straně jedné a ohrožení základních práv a svobod na straně 

druhé. Uhl (2015, s. 62) vnímá tyto obecné kategorie jako vzájemně provázané. Politické 

ideje, které jsou v rozporu obsahem demokratické povahy politického systému ještě nutně 

nejsou důvodem pro uplatnění restrikcí politicko-stranického sdružování. Jestliže však 

k těmto skutečnostem přistupují prvky kategorie ohrožení základních práv a svobod, jakož i 

postulátu rovnoprávnosti všech lidí ve smyslu § 1 odst. 1 Listiny, tak je rozumné a přiměřené 

aplikovat nástroje militantní demokracie. Jinými slovy řečeno, politický pluralismus vychází 

z konkludentní akceptace určité míry anti-systémového politického diskurzu, jehož 

 
48 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. února 2010, sp. zn. Pst 1/2009 – 348 
49 Pro podrobnou aplikaci všech zmíněných kritérií včetně argumentace Nejvyššího správního soudu odkazuji 

na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. února 2010, sp. zn. Pst 1/2009 – 348.  
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legitimita a legalita je poměřována měřítkem toho, zda v rámci tohoto diskurzu dochází k 

ohrožení základních práv a svobod, popř. rovnoprávnosti lidí v důstojnosti a v právech. 

V obecné rovině tak lze jistě konstatovat, že koncept militantní demokracie není dogmaticky 

vázán toliko na ideji demokratické vlády, jelikož určujícím mechanismem jeho aplikace má 

být ohrožení základních práv a svobod. V tomto pojetí je třeba koncept militantní 

demokracie chápat jako součást širšího systému ochrany základních práv a svobod.  

 

2.4.3 Omezení shromažďovacího práva 

 

Mezi další základní politické právo, které úzce souvisí s konceptem militantní demokracie 

je právo shromažďovací, jehož základní normativní rámec na úrovni ústavního pořádku 

najdeme v čl. 19 Listiny. Podle ustanovení § 19 odst. 1 Listiny je zaručeno právo pokojně se 

shromažďovat. Již na úrovni ústavních norem je zřejmé, že normativní úprava toleruje pouze 

pokojný výkon shromažďovacího práva.  

Základní ústavněprávní rámec pro omezení shromažďovacího práva normuje ustanovení čl. 

19 odst. 2 Listiny: „[Právo shromažďovací] lze omezit zákonem v případech shromáždění 

na veřejných místech, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu 

práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo pro 

bezpečnost státu. Shromáždění však nesmí být podmíněno povolením orgánu veřejné 

správy.“  

Prováděcí zákonná úprava je obsažena v zákoně č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím 

(dále jen „SZ“). Dle ustanovení § 1 odst. 2 SZ „[v]ýkon [shromažďovacího] práva slouží k 

využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů 

a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a 

stanovisek.“ Ustanovení § 2 SZ obsahuje negativní vymezení shromáždění, které nejsou 

považovány za shromáždění ve smyslu SZ; např. se jedná o shromáždění, která neslouží 

účelu uvedenému v § 1 odst. 2 SZ. Zásadní je, že v rámci zákonné úpravy je realizován 

princip ohlašovací, ze kterého vyplývá ve smyslu § 1 odst. 3 SZ, že „[k]e shromáždění není 

třeba předchozího povolení orgánu veřejné moci.“ To znamená, že shromáždění musí být 

toliko oznámeno (ohlášeno) úřadu příslušnému podle § 2a SZ, nejedná-li se o výjimky 

stanovené § 4 SZ. Rada obce může ve smyslu § 4 odst. 2 SZ určit nařízením místa, kde lze 

konat shromáždění bez oznámení. Podle § 5 odst. 1 SZ je svolavatel shromáždění 



 

 

52 

„…povinen shromáždění oznámit úřadu tak, aby úřad oznámení obdržel alespoň 5 dnů 

předem. Úřad může v odůvodněných případech přijmout oznámení i v kratší lhůtě.“ 

Současně je třeba brát na zřetel, že „…[k] oznámení, které svolavatel podá dříve než 6 

měsíců přede dnem konání shromáždění, se nepřihlíží.“  

Ze zákonné úpravy vyplývají účastníkům shromáždění určité povinnosti. Podle § 7 odst. 3 

SZ nesmějí účastníci shromáždění „…mít u sebe střelné zbraně, výbušniny nebo 

pyrotechnické výrobky. Rovněž nesmějí mít u sebe jiné předměty, jimiž lze ublížit na zdraví, 

lze-li z okolností nebo z chování účastníků usuzovat, že mají být užity k násilí nebo pohrůžce 

násilím.“ Významné je taktéž ustanovení § 7 odst. 4 SZ, které zakazuje účastníkům 

shromáždění zakrytí obličeje způsobem, který ztěžuje nebo znemožňuje jejich identifikaci. 

Pro účely konceptu militantní demokracie jsou zásadní právní normy, které se týkají omezení 

shromažďovacího práva. Tyto právní normy jsou obsaženy zejména v ustanovení § 10 odst. 

1 SZ. Podle tohoto ustanovení spadá do působnosti příslušného úřadu, kterému bylo 

shromáždění oznámeno, možnost shromáždění zakázat, jestliže je jeho účel závadný. 

Shromáždění může být zakázáno, jestliže účel shromáždění směřuje k výzvě: 

1. popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva osob pro jejich národnost, 

pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální 

postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů; 

2. dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti; 

3. jinak porušovat ústavu a zákony.50 

Jestliže příslušný úřad rozhodne o zákazu shromáždění může svolavatel podat žalobu proti 

tomuto rozhodnutí.51  

Krom institut zákazu shromáždění zná zákon ještě institut jeho rozpuštění, jenž představuje 

podle § 12 odst. 5 SZ zásah na místě shromáždění. Jestliže se shromáždění koná, přestože 

nebylo oznámeno, tak může být rozpuštěno, pokud nastaly okolnosti, které by odůvodnily 

jeho zákaz podle § 10 odst. 1 SZ, resp. podle výše uvedených důvodů, pro které je možné 

shromáždění zakázat.52 Podle § 12 odst. 3 SZ lze stejným způsobem postupovat v případě, 

že shromáždění bylo oznámeno v souladu se zákonem a současně nebylo příslušným úřadem 

zakázáno, jestliže se shromáždění podstatným způsobem odchýlilo od účelu, který byl 

 
50 § 10 odst. 1 SZ 
51 § 11 odst. 1 a 3 SZ  
52 § 12 odst. 2 SZ  
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oznámen, a to takovým způsobem, že v průběhu shromáždění nastaly okolnosti, jež by byly 

důvodem zákazu shromáždění podle § 10 odst. 1 SZ. Konečně § 12 odst. 4 SZ stanoví, že 

shromáždění lze rozpustit, jestliže je možné se důvodně domnívat, že účastníci shromáždění 

při něm páchají trestné činy. Jestliže je shromáždění rozpuštěno, tak jeho účastníci mají 

povinnost postupovat podle § 7 odst. 2 SZ; podle tohoto ustanovení musí účastníci místo 

shromáždění bez prodlení opustit, přičemž v rozchodu jim nesmí být žádným způsobem 

bráněno.  

Další omezení shromažďovacího práva mohou vyplývat přímo ex lege. Pro ilustraci lze uvést 

zákaz shromažďování konaných v blízkosti budov Parlamentu ČR podle § 1 odst. 4 SZ.   

Právo shromažďovací je zakotveno i v Úmluvě. ESLP na toto právo uplatňuje pětistupňový 

test, který byl představen výše v rámci výkladu o omezení svobody projevu. Stejně tak je 

možné použití čl. 17 Úmluvy normující zákaz zneužití práva.  

Pro účely konceptu militantní demokracie nalezneme stěžejní judikaturu zejména 

v judikatuře Nejvyššího správního soudu.53 V rámci této judikatury, jejíž předmětem byly 

zákazy shromáždění (pochodu) pravicových extrémistů pražským Židovským městem v den 

výročí Křišťálové noci, byla stěžejní interpretace ustanovení § 10 odst. 1 SZ. Zásadní 

otázkou byla diferenciace mezi oznámeným a skutečným účelem shromáždění. Nejvyšší 

správní soudu nejdříve pouze jako obiter dictum konstatoval, že nelze vycházet z názoru, 

„…podle nějž musí správní orgán vycházet pouze z oznámeného účelu shromáždění. 

Zkušenost ukazuje, že subjekty, jejíchž cíle jsou v rozporu se základními principy 

demokracie, neodhalují tyto cíle dříve než při jejich realizaci. Formálně oznámený účel 

shromáždění pak jistě může skrývat cíle a záměry, které se liší od těch proklamovaných […]. 

Chce-li ovšem správní orgán zakázat shromáždění proto, že podle jeho názoru svolavatel 

zastírá oznámeným nezávadným účelem skutečný závadný účel shromáždění, musí takový 

závěr prokázat a nese v tomto směru důkazní břemeno […].“54 Původní znění § 10 odst. 1 

obsahovalo explicitně slovo „oznámený“. S ohledem na výklad Nejvyššího správního soudu 

byla přijata novela SZ, kterou bylo slovo „oznámený“ zrušeno. Lze se však ztotožnit 

s názorem (Wintr 2018, 169), že výklad Nejvyššího správního soudu byl učiněn v rozporu 

s literou zákona, ergo v rozporu s čl. 4 odst. 2 Listiny, podle kterého mohou být meze 

základních práv a svobod upraveny pouze zákonem, a to za podmínek stanovených Listinou. 

 
53 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. listopadu 2007, sp. zn. 8 As 61/2007-67; rozsudek 

Nejvyššího správního soudu ze dne 31. srpna 2009, sp. zn. 8 As 7/2008-116 
54 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. listopadu 2007, sp. zn. 8 As 61/2007-67  
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O rok později Nejvyšší správní soud tyto východiska potvrdil již jako ratio decidendi 

v rozsudku55, v němž se zabýval zákazem shromáždění oznámeného Občanským sdružením 

Mladí národní demokraté. Nejdříve konstatoval „…nevědomou teleologickou mezeru 

v zákoně…“ Podle výkladu Nejvyššího správního soudu vycházel zákonodárce 

z předpokladu, že oznámený a skutečný účel shromáždění je totožný.  

Nejvyšší správní soudu dále vycházel z toho, že pro zákaz shromáždění jsou důležitá 

zejména, avšak nikoliv výlučně, tři kritéria, a sice osoba svolavatele (popř. osobu 

oprávněnou jednat za svolavatele), datum konání shromáždění a místo konání shromáždění. 

V tomto smyslu pak Nejvyšší správní soud konstatoval, že „… zákaz shromáždění nelze 

odůvodnit pouze odkazem na osobu svolavatele shromáždění nebo osobu oprávněnou jednat 

za svolavatele. Připustil však, že přidají-li se k osobě svolavatele některé další skutečnosti, 

např. určitým způsobem vymezené místo a datum shromáždění, může být důvod zákazu 

shromáždění dán. Tento závěr jistě netvoří a nemůže tvořit jednoduchou rovnici, umožňující 

zákaz shromáždění pouze po dosazení konkrétních skutečností do jejího rámce. V tomto 

směru se totiž nejedná o prostou aplikaci normy, která by za současného splnění tří 

zmíněných kritérií umožňovala zakázat shromáždění bez dalšího, ale o shora popsaný 

výklad, který umožňuje shromáždění zakázat, pouze pokud by jeho účel směřoval k naplnění 

některého z důvodů podle § 10 odst. 1 shromažďovacího zákona. Vždy je třeba s krajní 

obezřetností a při respektování dříve nastíněných interpretačních vodítek posuzovat, zda lze 

v každém jednotlivém případě pouze ze skutečnosti, že určitá osoba svolala shromáždění v 

určitý den a na určité místo, vzít v souladu s důkazním břemenem správního orgánu za 

prokázané, že účel shromáždění naplňuje důvod jeho zákazu podle § 10 odst. 1 

shromažďovacího zákona. Možnost zákazu shromáždění totiž nemá a nemůže být formální, 

ale naopak klade na správní orgán přísné nároky co do zvážení, zda důkazy o skutečném 

účelu shromáždění obstojí z hlediska unesení důkazního břemene správního orgánu v 

případném soudním přezkumu.“56 Co se skutečného účelu shromáždění týče, Nejvyšší 

správní soud vychází z toho, že datum a místo konání shromáždění představují zásadní 

kritéria pro jeho posouzení. Závěrem připouští, „…že v určité situaci bude z kombinace 

charakteristiky svolavatele, místa a času shromáždění bez jakýchkoliv rozumných 

 
55 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. srpna 2009, sp. zn. 8 As 7/2008-116 
56 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. srpna 2009, sp. zn. 8 As 7/2008-116 
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pochybností zřejmé, jaký je skutečný účel shromáždění.“57  

Odborná literatura (Kosař 2014, s. 510) mluví o judiciálním rozvinutí tzv. koncepce 

předpokládaného účelu, kterým je možné rozumět „…takový účel shromáždění, který je 

odlišný od účelu oznámeného, ovšem na základě řady okolností a indicií je možno dovodit, 

že jde o skutečný účel shromáždění, který má být pouze zakryt a maskován fiktivním účelem 

oznámeným. (Bartoň 2009, s. 175) Z hlediska případného zákazu shromáždění tedy nejde o 

to, jestli je závadný oznámený účel shromáždění, ale podstatné je posouzení závadnosti 

skutečného, avšak toliko předpokládaného účelu shromáždění.  

 

2.4.4 Právo na odpor 

 

Jedním z nástrojů militantní demokracie je tzv. právo na odpor, které je normativně 

zakotveno v čl. 23 Listiny: „Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by 

odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže 

činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.“ Právo 

na odpor představuje prostředek ochrany demokratického právního a politického uspořádání. 

Podle Kysely (2006, s. 15) je třeba výkonem práva na odpor rozumět „…odvracení útoku 

směřujícího proti základům demokratického právního řádu právního státu, který je založen 

na respektu k lidským právům.“ Je však třeba si uvědomit, že toto právo působí pouze 

latentně, a to až do chvíle, kdy je znemožněna činnost ústavních orgánů a účinné použití 

zákonných prostředků; v takovém případě se toto právo na odpor aktivizuje jakožto 

prostředek ultima ratio, jehož účelem je obnovení demokratického řádu lidských práv a 

základních svobod.    
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Závěr 

 

V obecné části této práce byly představeny některé teoretické a konceptuální přístupy 

k problematice demokratické obrany, a to při zohlednění interdisciplinární povahy konceptu; 

na základě nich byl reflektován současný odborný diskurz týkající se konceptu militantní 

demokracie. Cílem této části práce tak bylo přiblížit podstatné teoretické aspekty fenoménu 

militantní demokracie, na jejichž základech by konsekventně bylo možné konstruovat 

důsledky a východiska v rámci praktické analýzy konceptu v mezích a rozsahu vybraného 

případu.    

Zvláštní část této práce se předně zaměřuje na problematiku pojetí demokracie, které přímo 

souvisí s konceptem militantní demokracie. V tomto smyslu byla přiblížena diferenciace 

mezi procedurálním a materiálním (substantivním) pojetím demokracie, a to prizmatem 

norem ústavního práva a relevantní judikatury Ústavního soudu. Závěrem lze konstatovat, 

že současné politické a právní zřízení v České republice představuje model materiální 

(substantivní) demokracie, která explicite deklaruje vůli k obraně konstitutivních hodnot 

demokratické společnosti.  Legitimita politického režimu v rámci tohoto pojetí se již neváže 

toliko jen na kritéria procedurální povahy, ale bere na zřetel fundamentální (substantivní) 

regulativní ideje, které jsou jako podstatné náležitosti demokratického právního státu 

inkorporovány jako supra-pozitivní právo do ústavního rámce České republiky a vytvářejí 

tak základní rámec ochrany demokracie, který stojí ultra vires pravomoci ústavodárce. Tyto 

všeobecná východiska tvoří základní ústavně-právní rámec militantní demokracie v České 

republice.   

Záměrem této práce bylo reflektovat empirické zakotvení konceptu militantní demokracie 

v právním řádu a politické systém České republiky. S ohledem na to byl přiblížen koncept 

militantní demokracie, mimo jiné, z hlediska jeho judiciální reflexe v relevantní judikatuře 

Ústavního soudu. V návaznosti na to bylo osvětleno postavení Ústavního soudu jakožto 

ochránce ústavnosti a doktrinálně značně kontroverzně přijímaný výklad týkající se 

pravomoci Ústavního soudu k přezkumu ústavnosti ústavních zákonů z hlediska jejich 

souladu s obecným korektivem materiálního jádra (ohniska) ústavnosti. Pojetí militantní 

demokracie podávané z konstantní judikatury Ústavního soudu dále rezonuje celou 

soustavou obecných soudů, a to včetně Nejvyššího správního soudu, jenž je základní instancí 

v rámci uplatnění nástrojů omezujících právo politicko-stranického sdružování. 
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V rámci praktické části této práce byly v obecné rovině nastíněny i mezinárodněprávní 

konotace konceptu militantní demokracie, které mají zásadní význam pro vnitrostátní pojetí 

konceptu, zejména vzhledem k principu aplikační přednosti ve smyslu čl. 10 Ústavy. V této 

souvislosti byl vyložen i čl. 17 Úmluvy, který lze do jisté míry považovat za obecnou 

mezinárodněprávní normu reflektující koncept militantní demokracie nad rámec jurisdikcí 

jednotlivých států. Současně byly naznačeny i určité souvislosti, které lze vázat na koncept 

militantní demokracie v rámci práva Evropské unie.  

Východiskem pro uchopení otázky mezí přípustnosti implementace a aplikace nástrojů 

militantní demokracie je v této práci test proporcionality, jenž představuje obecný a do 

značné míry univerzální juristický nástroj pro přezkum přiměřenosti zásahů do základních 

práv a svobod. Jestliže budeme v souladu s materiálním pojetím demokracie chápat účel a 

smysl militantní demokracie jakožto hodnotu veřejného zájmu (veřejného dobra), můžeme 

jej učinit předmětem testu proporcionality ve vztahu k základním právům nebo svobodám, 

jež jsou v důsledku aplikace nástrojů militantní demokracie omezovány, resp. do nichž je 

zasaženo. V důsledku této aplikace pak budeme, při přiměřeném zohlednění individuálních 

okolností každého omezení v rovině ad hoc, vycházet z toho, že nástroje militantní 

demokracie je třeba považovat za konvergentní s demokratickou povahou politického a 

právního uspořádání státu za předpokladu, že obstojí v obecném testu proporcionality. 

Samozřejmě tímto nevylučuji, ba naopak přitakám tomu, aby byl obecný test proporcionality 

modifikován výhradně a specificky pro účely konceptu militantní demokracie v rámci 

dalšího politologického výzkumu, ačkoliv se současně domnívám, že vzhledem k jeho 

univerzální povaze a obecné aplikovatelnosti budou případné prospektivní modifikace spíše 

okrajové.    

Konečně v závěru praktické části se zaměřuji na obecnou typologii nástrojů militantní 

demokracie. Následně jsou do větší hloubky rozebrány tři stěžejní nástroje militantní 

demokracie, které zasahují do jádra demokratického systému ochrany základních práv a 

svobod. Jedná se o omezení svobody projevu, práva politicko-stranického sdružování 

v rámci obecného práva sdružovacího a omezení práva shromažďovacího. Současně je 

stručně vyložen institut ústavněprávně zakotveného přirozenoprávního práva na odpor, které 

svou povahou představuje zcela specifických nástroj militantní demokracie povahy sui 

generis.  

  



 

 

58 

Summary 

 

The selected theoretical and conceptual approaches to the issue of democratic self-defence 

were presented in the general part of this thesis, whereby the interdisciplinary nature of the 

concept was taken into consideration; on the basis thereof, the contemporary discourse 

associated with the concept of militant democracy was reflected. The objective of this part 

of the thesis was to introduce the fundamental theoretical aspects of the militant democracy 

phenomenon, on the basis of which it would be possible to consequently construct the 

implications within the practical analysis of the concept in accordance with the limits and 

scope of the selected case.   

The special part of this thesis primarily deals with the issue of a conception of democracy, 

which is directly related to the concept of militant democracy. Therefore, the differentiation 

between the procedural and material (substantial) conception of democracy has been 

introduced through the prism of the constitutional legal norms and relevant case law of the 

Constitutional Court of the Czech Republic. In conclusion, it might be stated that the 

contemporary political and legal establishment in the Czech Republic represents a model of 

material (substantive) democracy, which explicitly declares its will to defend the constitutive 

values of a democratic society. The legitimacy of a political regime within the 

aforementioned substantive approach is no longer related merely to the procedural criteria, 

but it rather takes into consideration the fundamental (substantive) regulatory ideas, which 

are incorporated as supra-positive law into the objective constitutional law of the Czech 

Republic as the substantive attributes of the democratic and law-abiding state and, therefore, 

constitute a fundamental framework of the democratic self-defence, which is ultra vires of 

the pouvoir constituent, i.e. the entity empowered to normatively establish the constitutional 

order of a state. These general implications form the fundamental constitutional framework 

of militant democracy in the Czech Republic.  

Záměrem této práce bylo reflektovat empirické zakotvení konceptu militantní demokracie 

v právním řádu a politické systém České republiky. S ohledem na to byl přiblížen koncept 

militantní demokracie, mimo jiné, z hlediska jeho judiciální reflexe v relevantní judikatuře 

Ústavního soudu.  

The aim of this thesis was to reflect the empirical groundings of the concept of militant 

democracy in the legal and political system of the Czech Republic. With regard to the 
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aforementioned, the concept of militant democracy has been outlined in terms of its judicial 

reflection within the relevant case law of the Constitutional Court of the Czech Republic. 

Consequently, the position of the Constitutional Court of the Czech Republic as the guardian 

of the constitutionality has been outlined including the highly controversial and doctrinally 

criticized construction associated with the powers of the Constitutional Court to scrutinize 

the constitutionality of the constitutional acts from the perspective of their compliance with 

the general corrective of the substantive core of the Czech Constitution.  

The concept of militant democracy, as resulting from the constant case law of the 

Constitutional Court of the Czech Republic, further resonates within the whole system of 

general judiciary in the Czech Republic, including the Supreme Administrative Court, which 

is the primary instance regarding the application of the instruments restricting the right of 

association in the political parties.  

The international connotations of the concept of militant democracy, which are of 

fundamental importance to the concept of militant democracy, especially in connection to 

the principle of application priority pursuant to Article 10 of the Czech Constitution, were 

generally outlined in the practical part of this thesis. In this context, the construction of 

Article 17 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 

has been presented; this provision may be to some extent deemed to be a general 

international norm reflecting the concept of militant democracy beyond the jurisdictions of 

individual states. At the same time, certain connections associated with the concept of 

militant democracy within the framework of the law of European Union were indicated.  

The criterion of this work which is used in order to grasp the question of the admissibility of 

implementation and application of the militant democracy’s instruments is based on the test 

of proportionality, which is a general and, to some extent, universal juristic instrument, the 

purpose of which is to review the proportionality of the fundamental rights and liberties 

restrictions. Provided that we comprehend the objective and purpose of the militant 

democracy, in accordance with the material conception of democracy, as a value of public 

interest (public good), we may make it subject to the test of proportionality in relation to the 

fundamental rights and freedoms which are restricted in consequence of the application of 

the militant democracy’s instruments. As a result of this application, we will consequently 

assume, while ad hoc taking into consideration the individual circumstances of each 

restriction, that the instruments of militant democracy shall be deemed to be convergent with 
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the democratic nature of the political and legal establishment provided that they are able to 

hold under the general test of proportionality. By no means, however, I exclude the option 

that the general test of proportionality might be modified exclusively and specifically for the 

purposes of the concept of militant democracy in the further political science research, 

although, at the same time, I tend to be inclined to assume that the prospective modifications 

would be rather marginal due to the universal nature and general applicability thereof.  

Finally, at the end of the practical part, I stress the general typology of militant democracy’s 

instruments. Subsequently, three fundamental instruments of militant democracy, which 

interfere with the core of the democratic system of the fundamental rights and liberties 

protection, are analysed in more depth. These include restrictions on the freedom of 

expression, right of association in political parties and right of assembly. Simultaneously, 

the natural and constitutionally enshrined right of resistance is briefly introduced; this right 

by the virtue of its nature consists in a specific instrument of militant democracy sui generis.  
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Projekt bakalářské práce 

 

Název práce: Militantní demokracie v České republice a její meze („Militant Democracy 

in Czech Republic and its Limits“)  

Školitel: Mgr. Jan Charvát, M.A. Ph.D.  

Jméno: Robert Vardanyan  

Obor: Politologie a mezinárodní vztahy (Bc.) 

 

1. Zásady pro vypracování práce 

Význam tématu (v oboru i praktický): 

 Koncept militantní demokracie se pohybuje v průniku množin politologie a právní 

vědy. Z hlediska politologie je význam konceptu militantní demokracie úzce spjat s 

historickým a politickým vývojem od 30. let 20. století v kontextu nástupu 

antidemokratických sil v Evropě. Právě v té době se ukázala křehkost demokracie tváří v 

tvář hrozbě nástupu extremistických sil, které často využívaly institucí a procesního rámce 

demokracie k uchopení moci, a následně k odstranění demokratického systému a ústavní 

ochrany základních práv a svobod. V souvislosti s tím se formovala koncepce militantní 

demokracie, která vychází z předpokladu, že pokud existují určité síly, jejichž cílem je 

odstranění samotné demokracie, pak je demokracie nutně legitimizována k obraně před 

těmito silami. Relevance problematiky obranyschopnosti demokratického právního státu se 

stává zcela zřejmou a jasnou v kontextu konsekvencí, jež historicky vyplynuly z 

neschopnosti demokracie bránit se extrémním antidemokratickým silám. Nástup totalitních 

a autoritativních režimů, stejně jako flagrantní narušení a destrukce základních práv a svobod 

ve 20. století představuje výzvu jak pro demokracii, tak i pro politologii jako vědní obor. Je 

však třeba zkoumat meze obrany demokracie a podmiňovat je kritérii nezbytnosti, 

přiměřenosti a zachování fundamentálních hodnot demokracie, které jsou pro ni tak 

inherentní, že jejich narušení by mohlo negovat samotnou její podstatu.  

 Militantní demokracie má už ze své povahy interdisciplinární charakter. Nutnost 
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zapojení právního instrumentária vychází zejména z povahy nástrojů, které militantní 

demokracie používá při dosahování svých cílů. Protože těmito nástroji jsou především 

legislativní mocenské nástroje pro omezení určitých práv a svobod, tak relevanci práva při 

zkoumání militantní demokracie lze jen těžko zpochybnit. 

Způsob řešení výzkumné otázky (metodologie a postup) 

 Zvolená metodologií je jedno-případová studie, které nejlépe vyhovuje tematickému 

vymezení předmětu práce. Případem bude koncepce militantní demokracie v kontextu 

politického a právního systému České republiky. Konkretizace věcné a tematické působnosti 

předmětu výzkumu je určena ve výzkumné otázce. Případová studie se k vypracování práce 

hodí také v tom smyslu, že koncept militantní demokracie má interdisciplinární povahu, 

tudíž právní aspekty práce mohou být analyzovány v rámci zvolené metodologie. 

Předběžná struktura práce: 

1. Úvod 

2. Militantní demokracie 

2.1. Koncept militantní demokracie 

2.2. Formulace výzkumné otázky a cílů práce 

3. Militantní demokracie prizmatem českého politického a právního systému 

3.1. Analýza militantní demokracie v České republice 

3.2. Nástroje militantní demokracie 

4. Meze militantní demokracie 

5. Závěr 

6. Seznam literatury 

 

2. Předběžná náplň práce 

 Z historického vývoje lze implikovat tendenci, která je imanentní demokratickému 

politickému uspořádání, a jež úzce souvisí se vznikem a implementací koncepce militantní 

(bránící se) demokracie v rovině normativní regulace a právní i politické praxe. Podstata této 

tendence spočívá v tom, že demokratické politické uspořádání, jež pojmově obsahuje 

maximu garance ochrany základních práv, může být ohroženo antisystémovými prvky 

usilujícími o uchopení moci a narušení nebo odstranění demokratického ústavního řádu. 

Apriorní vyloučení obranných mezí a striktní zajištění občanských a politických práv, 
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přestože účel a smysl jejich realizace v daném případě potencionálně či skutečně popírá 

samotnou existenci demokratického právního státu, nemůže být slučitelné s principem 

nepřípustnosti změny podstatných náležitostí demokratického právního státu. V tomto směru 

pak vzniká zásadní dilema. Na jedné straně totiž není přípustné, aby demokracie postrádala 

určitou proporcionální míru obranyschopnosti proti jejím nepřátelům. Na druhé straně 

vzniká otázka limitu toho, kdy už militantní demokracie přestává být demokracií v tom 

smyslu, že realizace jejích obranných mechanismů odporuje inherentní podstatě demokracie. 

Pro účely této práce bude kladen důraz na to, do jaké míry je přípustné, v rámci militantní 

demokracie, implementovat v politické a právní praxi omezující opatření za účelem ochrany 

demokracie. 

 Tématu militantní demokracie se bude práce věnovat v rozsahu politického a 

právního systému České republiky.  

 Lze tedy formulovat 2 výzkumné otázky, které mají vůči sobě vztah otázky obecné 

a speciální. Obecná otázka je konkretizována speciální otázkou za účelem zdůvodnění a 

vysvětlení. Obě otázky společně tvoří základní výzkumnou otázku. 

a) Do jaké míry je militantní (bránící se) demokracie přípustná?  

b) Do jaké míry je přípustné, a tudíž i v souladu s inherentní podstatou 

demokratického politického a právního uspořádání, využití mocenských nástrojů 

omezujících práva a svobody antidemokratických sil usilujících o narušení stability 

nebo zničení tohoto uspořádání, a to za účelem ochrany demokratického řádu a 

základních práv a svobod? 

Preliminary content of the work  

 It is possible to imply from the historical development a tendency that is immanent 

to a democratic political order and closely related to the emergence and implementation of 

the concept of militant democracy at the level of normative regulation and legal and political 

practice. The essence of this tendency is that a democratic political structure, which 

conceptually contains the maxim of protection of fundamental rights, may be threatened by 

anti-system elements seeking to seize power and disrupt or remove democratic constitutional 

order. The a priori exclusion of defensive boundaries and the strict guarantee of civil and 

political rights, even though the objective and purpose of their realization in a given case can 

potentially or indeed deny the very existence of a democratic rule of law, cannot be 

compatible with the principle of the immutability of essential elements of a democratic 
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political and constitutional order. There is a fundamental dilemma in this respect. On the one 

hand, it is not permissible for democracy to lack a proportional degree of defense against its 

enemies. On the other hand, there is the question of the limit of when a militant democracy 

is no longer a democracy in the sense that its realization is inherently contradictory to the 

very nature of democracy. For the purpose of this work, emphasis will be placed on the 

extent to which it is permissible within the militant democracy to implement restrictive 

measures in political and legal practice to protect democracy. 

 The topic of militant democracy will be dealt with in the scope of the political and 

legal system of the Czech Republic. 

 It is therefore possible to formulate two research questions that have a general and 

special relationship to each other. The general question is concretized by a special question 

to explain and substantiate it. Together, the two questions form a fundamental research 

question. 

a) To what extent is militant democracy permissible? 

b) The what extent it is permissible, and hence consistent with the immanent nature of 

the democratic political and legal order, to use the power measures restricting the 

rights and freedoms of anti-democratic forces seeking to undermine the stability of 

this arrangement or seeking to destroy it, in order to protect the democratic order and 

fundamental rights and liberties? 
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