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Úvod

„Neexistuje  nic  trvalejšího  než  »dočasná«  ujednání,  rozpočtové  schodky,  příměří  a vztahy  a nic 

dočasnějšího než ty »trvalé«.“1

Nassim Nicholas Taleb

Filozof filozofov, slávny Aristoteles, rázne varoval pred neviazanou vládou človeka: 

„nenecháme vládnuť  človeka,  ale  zákon,  lebo človek  to  robí  vo  svoj  prospech a stáva sa 

tyranom.“2 Pohnútkou k tomuto varovaniu mu bol pesimistický náhľad na povahu človeka, 

keď tvrdil, že „kto teda žiada, aby vládol zákon, akoby žiadal, aby vládol len boh a zákon. Kto 

však žiada, aby vládol  človek,  pridáva ešte  zviera; lebo žiadostivosť je  niečo také a hnev 

pomiatne úradníkov i najlepších mužov.“3 Aristotelove rady pôsobia na prvý pohľad jasne: 

človek v roli  vládcu má tendenciu  zneužiť moc a premeniť sa na tyrana.  Vládnuť by mal 

zákon, nie človek. Problém však nastáva v okamihu, keď sa podujmeme odhaliť, čo stanoví 

onen zákon. A kto má rozhodnúť o tom, čo je obsahom tohto zákona?

Aristotelove  úvahy  ohľadom  vlády  človeka  či  zákona  možno  rozvinúť  v otázke 

materiálneho jadra ústavy dvojakým spôsobom. Podľa prvého pohľadu je  sudca obyčajný 

smrteľník,  omylný  ako  každý  iný,  ktorý  je  náchylný  k zneužitiu  moci.  Ak  teda  zveríme 

sudcovi moc rozhodovať právne spory, má tak činiť iba na základe zákona, nie na základe 

osobných, subjektívnych preferencií či mimoprávnych úvah. V opačnom prípade by hrozila 

oná spomínaná tyrania. Druhý pohľad však naopak akcentuje iný problém – ústavodarca ako 

predstaviteľ  najvyššej  moci  v štáte  nie  je  všemohúcim  suverénom,  ktorý  by  mohol 

neobmedzene prikazovať svojim podriadeným, čo je a čo nie je právo. Tým je len Boh (či 

„zákon“). Ktorý pohľad však máme zaujať v otázke možného obmedzenia ústavodarcu?

Téma  materiálneho  jadra  ústavy  je  problematikou  tak  zásadne  sa  dotýkajúcou 

ústavného usporiadania, že sa od nej doslova odvíja otázka povahy štátu samotného. Týka sa 

totiž  tej  úplne  najvyššej  moci  v štáte  –  moci  ústavodarnej  –,  ktorá  formuje  celý  právny 

poriadok a svojim konaním tak rozhoduje o celkovom obraze štátu a krajiny.

1 TALEB, Nassim Nicholas. Prokrústovo lože. Filozofické a praktické aforismy. Praha: Paseka, 2018, s. 23.

2 ARISTOTELES. Etika Nikomachova. Bratislava: Kalligram, 2011, s. 146.

3 ARISTOTELES. Politika. Bratislava: Kalligram, 2009, s. 134.
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Autor  predkladanej  práce  si  zaumienil  venovať  sa  dvom  obsiahlym  oblastiam 

uvedenej  problematiky.  Po  prvé,  v  práci  bude  rozoberaný  doktrinálny  vývoj  teórie 

materiálneho  jadra  Ústavy  Slovenskej  republiky  do  nálezu  Ústavného  súdu  Slovenskej 

republiky  PL.  ÚS 21/2014.  Po druhé,  gro  práce  bude tvoriť  analýza  predmetného  nálezu 

Ústavného  súdu,  ktorý  (nielen)  autor  považuje  za  mimoriadne  významné,  v dejinách 

slovenského ústavného súdnictva snáď doposiaľ najzávažnejšie, rozhodnutie.

Cieľom  predkladanej  práce  nie  je  vytvorenie  prehľadnej  kompilácie  už 

prezentovaných doktrinálnych názorov, ktorá by súhrnne predstavila prácu zástancov rôznych 

navzájom si  protirečiacich ústavnoprávnych prúdov, vymenovala a  popísala  ich jednotlivé 

argumenty  a uspokojila  by  sa  so  sumarizáciou  takéhoto  druhu.  Tým  samozrejme  autor 

v žiadnom prípade nemieni znižovať hodnotu takýchto prác. Ambíciou autora je ale naopak 

aktívne  sa  zapojiť  do  prebiehajúceho  ústavnoprávneho  diskurzu,  kriticky  reflektovať 

prezentované doktrinálne argumenty, ale tiež predkladať argumenty vlastné a aspoň do istej 

miery originálne.

Autora k uvedenému zámeru viedlo niekoľko skutočností. Predovšetkým, diskusia na 

tému materiálneho jadra v podmienkach Slovenskej republiky podľa názoru autora vykazuje 

isté znepokojivé tendencie.  V prvom rade ide o trend vzďaľovania interpretácie Ústavy od 

samotného  jej  textu,  kontextu  jej  prijímania  a zámerov  jej  autorov,  a o  snahu  o vnesenie 

mnohých mimoprávnych koncepcií do ústavného systému Slovenskej republiky na základe 

sporných argumentačných postupov. Je prinajmenšom paradoxné, ak mnohí autori naznačenej 

názorovej orientácie mimoriadne ostro kritizujú nízku mieru úcty preukazovanú voči Ústave 

Slovenskej  republiky,  na  druhej  strane  ale  prijímajú  také  argumentačné  schémy,  ktoré 

obchádzaním textu Ústavy znižujú právnu istotu a k onej kritizovanej neúcte k základnému 

dokumentu  štátu  samy  prispievajú.  Autor  predovšetkým  vníma  znepokojivú  tendenciu 

preklenúť  tvrdené  nedostatky  platnej  Ústavy  „kreatívnou  interpretáciou“  –  ktorá  však 

zavedené a rešpektované interpretačné metódy a postupy nerešpektuje  –,  a teda vo svojom 

dôsledku  zmiešavanie  a zamieňanie  úvah  de  constitutione  lata  a de  constitutione  ferenda. 

V rámci týchto úvah tak dochádza k metodologickému obratu – na počiatku argumentačnej 

štruktúry sa nachádza ideálny výsledok, ktorému je následne v ďalšom kroku prispôsobená 

voľba premís a údajne právnych argumentov. Platí  tak to,  čo konštatoval Robert  H. Bork: 

„kdo posuzuje ústavní právo podle výsledků,  […] klade si otázku, jaké rozhodnutí v tom či 

onom případě je pro něj politicky a morálně lákavé, vytváří právní normu, pomocí níž lze 

výsledku dosáhnout a pak pracuje nazpět. Norma nevychází z Ústavy, nýbrž je do ní násilně 
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vkládána. V takovém postupu není nic, co by bylo možno označit za právnické uvažování. Je 

to proces osobní volby, po níž následuje zdůvodňování; nejsou to vyšší a nižší premisy, co 

vede k výsledku, nýbrž výsledek, který produkuje vyšší a nižší premisy.“4

Jedným z ťaživých problémov slovenskej doktrinálnej debaty na tému materiálneho 

jadra je relatívne nízka miera reflexie  odlišných názorov. Cieľom autora nie je v žiadnom 

prípade predkladať apologézu argumentácie Radoslava Procházku, prezentovanej v diele Ľud 

a sudcovia v konštitučnej demokracii, na druhej strane však autor kriticky hodnotí skutočnosť, 

že s argumentmi tejto významnej práce sa slovenská ústavnoprávna veda buď vyrovnať ani 

nesnažila,  poprípade v tejto  snahe nebola príliš  presvedčivá.5 Táto neuspokojujúca situácia 

súvisí s ďalším sužujúcim problémom. V predmetnej oblasti diskusie existuje silná tendencia 

k „recyklácii“  ústavnoprávnych  názorov,  ktoré  sú na  jednej  strane mimoriadne sporné,  na 

druhej strane ale absentuje presvedčivá argumentácia, ktorá by ich pádne ospravedlňovala. Je 

tak  bežným javom,  že  niektoré  doktrínou väčšinovo prijímané  názory  nie  sú založené  na 

takejto presvedčivej argumentácii, ale do veľkej miery na ich neustálom opakovaní viacerými 

autormi, ktorí na seba navzájom cyklicky a nekriticky odkazujú, pričom v týchto odkazoch 

samotná  vecná  argumentácia  chýba.  Tento  trend  bohužiaľ  znehodnocuje  ústavnoprávny 

diskurz;  ten  prestáva  byť  diskusiou  v pravom  zmysle  slova,  takou,  v  ktorej  dochádza 

k vzájomnej reflexii odlišných názorov a argumentačných postupov.

Autor  pochopiteľne  chápe  mimoriadnu  náročnosť  preberanej  problematiky 

a uvedomuje si, že nie je v jeho silách touto prácou uvedené problematické tendencie vyvážiť 

či  ich  akýmkoľvek spôsobom napraviť.  Napriek  tomu bude považovať  prácu za úspešnú, 

pokiaľ  sa  jej  čo  i len  čiastočne  podarí  upozorniť  na  niektoré  argumentačné  nejasnosti 

v koncepcii  materiálneho  jadra  ústavy  a pokiaľ  aspoň  do  istej  miery  predstaví  originálne 

argumenty,  ktoré  v doktrinálnej  debate  doposiaľ  nezazneli,  či  im  aspoň  nebola  venovaná 

dostatočná pozornosť.

Predkladaná práca bude členená na štyri základné kapitoly. V prvej kapitole sa bude 

autor zaoberať slovenským doktrinálnym vývojom koncepcie implicitného materiálneho jadra 

do okamihu prijatia predmetného nálezu Ústavného súdu, a to prostredníctvom komparácie 

a kritickej  analýzy  najvýznamnejších  doktrinálnych  príspevkov.  V ďalšej  kapitole  bude 

otázka  implicitného  materiálneho  jadra  ústavy  rozoberaná  z komparatívneho  hľadiska,  na 

4 BORK,  Robert  H.  Amerika  v pokušení:  právo  vystavené  svodům  politiky.  Praha:  Victoria  Publishing, 

1993, s. 274.

5 ĽALÍK, Tomáš. Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015.
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základe  skúseností  vybraných  ústavných  systémov.  Okrem  zhrnutia  vybranej  zahraničnej 

úpravy,  judikatúry  a doktríny  sa  autor  pokúsi  analyzovať,  do akej  miery  je  komparatívne 

hľadisko  relevantné  pre  slovenskú  debatu  o materiálnom  jadre  ústavy.  Tretia  kapitola, 

zaoberajúca  sa  samotným  nálezom  Ústavného  súdu,  bude  kľúčová  a bude  predstavovať 

hlavnú časť predkladanej  práce.  V poslednej,  štvrtej  kapitole,  sa autor bude zamýšľať nad 

možnou  budúcnosťou  koncepcie  materiálneho  jadra  v slovenských  podmienkach,  a to  na 

pozadí úvah o nedávnej personálnej obmene Ústavného súdu a o poslednej novelizácii Ústavy 

Slovenskej republiky.
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1.  Ústava  Slovenskej  republiky  a jej  implicitné  materiálne  jadro  (pred 

nálezom Ústavného súdu PL. ÚS 21/2014)

V prvej  kapitole  budeme rozoberať  vývoj  doktríny implicitného materiálneho jadra 

ústavy pred nálezom Ústavného súdu PL. ÚS 21/2014. Stručne popíšeme základné parametre 

Ústavy  Slovenskej  republiky,  rozoberieme  interpretačné  otázky  týkajúce  sa  Ústavy 

a ústavných zákonov a vzťahu medzi  ústavodarcom a Ústavným súdom. V najrozsiahlejšej 

časti  tejto kapitoly budeme analyzovať tri  oblasti  týkajúce sa materiálneho jadra ústavy – 

otázky samotnej jeho existencie, obsahu a ochrany –, pričom argumenty uvádzané značnou 

častou doktrinálneho prostredia podrobíme kritickému skúmaniu.

1.1 Základné parametre Ústavy

Ústava Slovenskej republiky (ďalej tiež „Ústava“) bola prijatá Slovenskou národnou 

radou dňa 1. 9. 1992. K jej vyhláseniu v Zbierke zákonov došlo dňa 1. 10. 1992, a to pod 

č. 460/1992 Zb. Formálne nebola označená ako ústavný zákon, ale len ako Ústava Slovenskej 

republiky.  Ide  o vôbec  prvú  demokratickú  ústavu  v samostatných  dejinách  Slovenska  – 

o význame tejto skutočnosti svedčí fakt, že zákonodarca v § 1 písm. d) zákona č. 241/1993 

Z. z. vyhlásil 1. september za štátny sviatok – Deň Ústavy Slovenskej republiky. Za ideové 

zdroje Ústava v preambule označuje výslovne cyrilo-metodský duchovný odkaz a historický 

odkaz  Veľkej  Moravy;  chýba tak odkaz  na (prinajmenšom demokratickú)  československú 

štátnosť. 

Ústava  spĺňa  základné  parametre  a požiadavky  moderného  konštitucionalizmu. 

Vychádza z koncepcie suverenity ľudu, vyjadrenej v čl. 2 ods. 1, podľa ktorého „štátna moc 

pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo 

priamo.“  S tým súvisí  aj  preambula  Ústavy,  popisujúca  samotné  prijatie  Ústavy  ako  akt 

občanov Slovenskej republiky, vykonaný prostredníctvom ich volených zástupcov.

V čl. 1 ods. 1 Ústava výslovne charakterizuje Slovenskú republiku ako zvrchovaný, 

demokratický  a právny  štát.  Platí,  že  „po  prvý  raz  v dejinách  slovenského  národa  sa 

v ústavnej listine zakladajúcej samostatný štát charakterizuje tento štát súčasne ako právny 

štát. Tým sa Slovenská republika hlási k európskej a svetovej tradícii spájajúcej sa v iných 
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štátoch  s pojmami  a koncepciami,  ako  sú  Rechstaat,  Rule  of  Law,  préeminance  du  droit 

a podobne.  Použitie  tohto  pojmu  ako  niečoho,  čo  je  hodné  realizácie,  je  reakciou  na 

predchádzajúce obdobie späté s existenciou a fungovaním totalitárneho štátu [...] až do roku 

1989.“6

Úvodné ustanovenia Ústavy následne upravujú základné zásady výkonu štátnej moci 

(zásada legality uvedená v čl. 2 ods. 2) a zásadu legálnej licencie ako záruky právneho štátu 

(čl. 2 ods. 3). Ústavný systém Slovenskej republiky je dôsledne postavený na koncepcii deľby 

moci,  ktorú  síce  Ústava  vo  svojom texte  výslovne  nespomína,  no  vyplýva  jednak  z jej 

systematického  členenia,  ako aj  z úpravy postavenia  a vzájomných vzťahov zákonodarnej, 

súdnej  a výkonnej  moci.  Istým  špecifikom  slovenského  ústavného  systému  je  zdvojenie 

ľudskoprávneho  katalógu,  ktorý  je  okrem stále  platnej  a účinnej  Listiny  základných  práv 

a slobôd zahrnutý – s mierne odlišným obsahom – v samotnej Ústave ako samostatná Druhá 

hlava s názvom Základné práva a slobody. 7

1.2 Ústava, ústavné zákony a Ústavný súd

Problematika vzťahu Ústavy a ústavných zákonov v slovenskom ústavnom systéme sa 

na prvý pohľad priamo netýka materiálneho jadra Ústavy, no je pre náležité uchopenie tejto 

témy dôležitá.  Predovšetkým tu možno badať isté interpretačné a argumentačné tendencie, 

ktoré  predznamenali  vypracovanie  prvých doktrín  implicitného  materiálneho  jadra  Ústavy 

a ktoré tieto doktríny do istej miery ovplyvnili. Prvýkrát tak dochádza k formulácií názorov 

o možnej  protiústavnosti  ústavných  zákonov.  Zároveň  na  pozadí  týchto  debát  došlo 

k sformovaniu  istých  argumentačných  línií,  ktoré  podľa  nášho  názoru  nesprávne  chápali 

vzťah Ústavného súdu a Národnej rady ako ústavodarcu, čo neskôr výrazne ovplyvnilo debaty 

o materiálnom jadre Ústavy, predovšetkým pri otázke jeho ochrany.

Z hľadiska  procedúry  zmien  je  Ústava  nepochybne  rigidnou  –  teda  kvalitatívne 

rozlišujúcou procedúru zmeny Ústavy na jednej strane a bežných zákonov na druhej strane –, 

6 ČIČ, Milan a kolektív. Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Martin: Matica slovenská, 1997, s. 48-49.

7 V súlade s čl. 152 ods. 4 budú mať v prípade rozporov interpretačnú a aplikačnú prednosť ustanovenia Ústavy.
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aj keď v rámci demokratických štátov Európy patrí  medzi ústavy najmenej  rigidné,8 čo je 

veľkou časťou domácich teoretikov vnímané kriticky.9

Jediným ústavodarným a  zákonodarným orgánom v Slovenskej  republike  je  podľa 

čl. 72 Ústavy Národná rada Slovenskej republiky (ďalej tiež „NR SR“ alebo „Národná rada“). 

Podľa  čl.  86  písm.  a)  Ústavy  patrí  do  právomoci  Národnej  rady „uznášať  sa  na  ústave, 

ústavných a ostatných zákonoch a kontrolovať, ako sa dodržiavajú.“ Ústava síce neobsahuje 

výslovnú úpravu procesu jej novelizácie, postupne sa ale vyvinula jednohlasne akceptovaná 

a v zásade nenapadnuteľná prax zmien Ústavy prostredníctvom ústavných zákonov. Ako však 

podotýka  Herc,  uskutočňovanie  zmien  Ústavy  „formou  ústavného  zákona  pritom  nie  je 

náhodné a neopiera sa len o ústavne relevantnú prax. Jeho právny základ naopak je možné 

nájsť v samotnom vymedzení právomocí Národnej rady podľa čl. 86 písm. a), ktorý na rozdiel 

od čl.  84 ods. 4 neobsahuje pojem zmeny ústavy, ale naopak pojem subsumuje pod pojem 

ústavný zákon. Takýto výklad je kompatibilný nielen s tým, že pre prijatie ústavného zákona 

ústava  stanovuje  rovnakú  procedúru,  ale  i s tradičným  postavením  ústavného  zákona 

v slovenskom  ústavnom  systéme,  z ktorého  vychádzal  ústavodarca  pri  tvorbe  ústavy.“10 

Kľúčový je čl. 84 ods. 4 Ústavy, podľa ktorého „Na prijatie ústavy, zmenu ústavy, ústavného 

zákona  [...]  je potrebný súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov.“ Za účelom 

priamej novelizácie Ústavy bolo doposiaľ prijatých 20 ústavných zákonov.11

S tým súvisí ďalšia charakteristika Ústavy, a to jej  polylegálnosť,12 čo znamená, že 

vedľa Ústavy utvárajú ústavný systém tiež samostatne stojace ústavné zákony. Na rozdiel od 

8 Podľa Prusáka je v slovenskom ústavnom systéme „rigidita ústavy a tým aj konštitucionalizmus na dolnej 

hranici  rigidity“; PRUSÁK, Jozef.  Zákon a konštitucionalizmus. In: GERLOCH, Aleš;  MARŠÁLEK, Pavel. 

Zákon v kontinentálním právu: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference "Místo a úloha zákona v 

kontinentálním typu  právní  kultury:  tradice,  současnost  a  vývojové  tendence"  (Praha 27.-28.  května  2004) . 

Praha: Eurolex Bohemia, 2005, s. 138.

9 K tomu pozri podkapitolu 4.2.

10 HERC, Tomáš. Polemika o ústavnom poriadku a jeho kompatibilite. In:  Právny obzor, 92/5 (2009), s. 415-

416. Naopak Dušan Nikodým, predstavujúci v tomto ohľade menšinový pohľad, tvrdí, že Ústava by sa mala 

z formálneho hľadiska novelizovať ústavnými dodatkami, podobnými ústavnému systému USA, a to s ohľadom 

na skutočnosť, že Ústava nebola prijatá vo forme ústavného zákona. NIKODÝM, Dušan. K ústavnému systému 

v Slovenskej republike. In: JERMANOVÁ, Helena; MASOPUST, Zdeněk (eds.). Dvacet let poté: Právo ve víru 

metamorfoz. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2010, s. 83. Táto interpretácia ale neberie do úvahy skutočnosť, 

že Ústava USA výslovne stanoví procedúru prijímania dodatkov k Ústave ako jediný spôsob jej novelizácie.

11 Ústavný  zákon  č.  422/2020  Z.  z.  predstavuje  z hľadiska  našej  práce  mimoriadne  dôležitú  novelizáciu. 

Vzhľadom  na  načasovanie  jeho  prijatia  budeme  sprvu  pracovať  so  znením  Ústavy  pred  účinnosťou  tohto 

ústavného zákona, ktorý bude pre prehľadnosť rozoberaný samostatne až v podkapitole 4.2.

7



iných  ústavných  systémov,13 Ústava  Slovenskej  republiky  výslovne  neupravuje  vzťah 

ústavných zákonov a Ústavy, čo viedlo v doktrinálnom prostredí k polemickým diskusiám. 

Zmienený  čl.  84  ods.  4  Ústavy  stanoví  zhodný  postup  pre  prijímanie  a zmenu  Ústavy 

a ústavného  zákona,  teda  súhlas  aspoň  trojpätinovej  väčšiny  všetkých  poslancov  NR SR. 

Podľa  jej  pôvodného chápania  je  Ústava  spolu  s ústavnými  zákonmi  právnym predpisom 

najvyššej právnej sily, medzi ktorými existuje vzťah rovnocennosti. Tomáš Herc konštatuje, 

že „pojmy ústava a ústavný zákon boli v dobe prijímania ústavy chápané svojim spôsobom 

promisque“;14 obdobne napríklad Dobrovičová tvrdí, že „normotvorca zrejme vychádzal zo 

skutočnosti,  že  v systéme  prameňov  práva  Slovenskej  republiky  neexistuje  rozdiel  medzi 

ústavou a ústavným zákonom.“15 Tvrdenie  o  rovnakej  právnej  sile  Ústavy a  ústavných 

zákonov  bolo  do  istého  momentu  v  doktrinálnych  debatách  jednohlasne  prijímané 

a jednalo  sa  tak  o jednu  zo  základných  axióm  polylegálneho  ústavného  systému 

Slovenskej republiky.16

12 KROŠLÁK, Daniel a kolektív.  Ústavné právo. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, s. 42; KSEŇÁK, Štefan. 

O nejasnostiach ex constitutione. In:  Ústava Slovenskej  republiky a jej uplatňovanie v legislatívnej  a právno-

aplikačnej praxi: zborník príspevkov z vedeckého seminára, 28. novembra, Košice. Košice: UPJŠ, 2009, s. 21.

13 Napríklad  Českej  republiky,  ktorá  výslovne  upravuje  existenciu  ústavného  poriadku  a vymedzuje  jeho 

jednotlivé súčasti v čl. 112 ods. 1.

14 HERC, Tomáš. Polemika o ústavnom poriadku a jeho kompatibilite, s. 416.

15 DOBROVIČOVÁ, Gabriela. Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky a pramene práva. In: Právny 

obzor, 78/5 (1995), s. 402.

16 Viď napr. PRUSÁK, Jozef. Vydávanie a zrušovanie všeobecne záväzných nariadení obce v systéme tvorby 

slovenského  práva.  In:  Právny  obzor,  76/5  (1993),  s.  427;  DRGONEC,  Ján.  Právomoc  Ústavného  súdu 

Slovenskej republiky pri zabezpečovaní súladu právneho poriadku Slovenskej republiky s Ústavou Slovenskej 

republiky. In: Právny obzor, 77/1 (1994), s. 22; VOZÁR, Jozef. Súd locuta kauza finita: niekoľko poznámok 

k prijatému ústavnému zákonu č. 254/2006. In: Právny obzor, 89/3 (2006), s. 242; ŠRAMEL, Bystrík. Ústavné 

súdnictvo. Trnava: Občianske združenie FSV, 2015, s. 47; KSEŇÁK, Štefan. O nejasnostiach ex constitutione, 

s. 21;  PROCHÁZKA,  Radoslav;  KÁČER,  Marek.  Teória  práva.  Bratislava:  C.  H.  Beck,  2013,  s.  158; 

CIBULKA,  Ľubor  a kolektív.  Ústavné  právo.  Ústavný  systém  Slovenskej  republiky.  Bratislava:  Univerzita 

Komenského v Bratislave, 2014, s. 54; ČIČ, Milan; MAZÁK, Ján; OGURČÁK, Štefan. Konanie pred Ústavným 

súdom  Slovenskej  republiky.  Košice: Cassoviapress,  1993,  s.  138;  FÁBRY,  Branislav;  KASINEC,  Rudolf; 

TURČAN,  Martin.  Teória  práva.  Druhé  prepracované  vydanie.  Bratislava:  Wolters  Kluwer,  2019,  s.  86; 

BRÖSTL, Alexander; DOBROVIČOVÁ, Gabriela; KANÁRIK, Imrich. Teória práva. Košice: Univerzita Pavla 

Jozefa  Šafárika  v Košiciach,  2007,  s.  48;  KRÁĽ,  Ján.  K problémom nového ústavného systému Slovenskej 

republiky. In: Právny obzor, 77/1 (1994), s. 58; ČIČ, Milan a kolektív. Komentár k Ústave Slovenskej republiky, 

1997, s. 428.
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 Autoritatívne túto otázku vyriešil Ústavný súd hneď v úvodnej etape svojej činnosti, 

keď  v náleze  I. ÚS 39/1993 dospel  k záveru  o rovnakej  právnej  sile  Ústavy  a ústavných 

zákonov.  Ústavný  súd  tu  v prvom  rade  poukázal  na  skutočnosť,  že  „v  procedúre 

prerokúvania,  prijímania  a vyhlasovania  ústavy  a ústavných  zákonov  nie  sú  právne 

rozdiely.“17 Podľa Ústavného súdu platí, že „ak by ústava mala vyššiu právnu silu než ústavné 

zákony,  zmena  ústavy  ústavným  zákonom  by  musela  byť  protiprávna.  Medzi  ústavou  a 

ústavnými  zákonmi  nie  je  rozdiel  v  právnej  sile,  nie  sú  teda usporiadané vertikálne.  [...] 

Ústava a ústavný zákon majú rovnaký stupeň právnej sily, ktorým sa odlišujú od zákonov.“18

Ani vyššie uvedený postulát  rovnakej právnej sily Ústavy a ústavných zákonov ale 

nebránil niektorým autorom v prijatí záveru, že Ústava je v istom ohľade nadradená ústavným 

zákonom. Činia tak s odkazom na znenie ustanovenia čl. 152 ods. 4 Ústavy, ktorý stanoví, že 

„výklad  a  uplatňovanie  ústavných  zákonov,  zákonov  a  ostatných  všeobecne  záväzných 

právnych predpisov musí byť v súlade s touto ústavou.“ Ladislav Orosz tak v prípade vzťahu 

medzi  Ústavou  a samostatne  stojacimi  ústavnými  zákonmi19 odmieta  aplikáciu 

interpretačných  pravidiel  lex  posterior  derogat  legi  priori  a lex  specialis  derogat  legi 

generali.  „Aplikujúc  ustanovenie  čl.  152  ods.  4  Ústavy  na  výkon  ústavodarnej  činnosti 

(rozumej  prijímanie  ústavných  zákonov)  možno  konštatovať,  že  táto  ústavná  norma 

zabezpečuje  faktickú  dominanciu  Ústavy  vo  vzťahu  k ostatným  (samostatne  stojacim) 

ústavným zákonom, keďže vyššie uvedené pôsobenie v interpretačnej a aplikačnej rovine môže 

v prípade nutnosti (ak by ústavodarný orgán prijal ústavný zákon, ktorý očividne odporuje 

Ústave)  vyústiť  do  záveru  o nepoužiteľnosti  (obsolétnosti)  príslušného  ústavného  zákona 

(prípadne jeho ustanovenia) v praxi.“20 

Takáto  argumentácia  je  postavená  na  dvoch  základných  argumentoch.  Prvým  je 

argument ex autoritate – Ústavný súd vo svojej judikatúre konštantne vyjadruje právny názor, 

17 I. ÚS 39/1993, bod II.

18 Ibid.  Touto argumentáciou Ústavný súd zároveň doktrinálne podporil  neskoršiu prax novelizácie  Ústavy 

ústavnými  zákonmi  (k  prvej  priamej  novelizácii  Ústavy  došlo  až  v roku  1998  prijatím  ústavného  zákona 

č. 244/1998 Z. z.).

19 O rozlišovaní jednotlivých kategórií ústavných zákonov viď nižšie.

20 OROSZ, Ladislav. K problémom kompatibility ústavného systému Slovenskej republiky. In: Justičná revue, 

57/3 (2004), s. 329-320. V neskoršej práci Orosz hovorí nielen o faktickej, ale aj právnej dominancii Ústavy nad 

ústavnými  zákonmi;  OROSZ,  Ladislav.  Ústavný  systém  Slovenskej  republiky  –  všeobecná  charakteristika, 

hodnotenie, perspektívy. In: OROSZ, Ladislav a kolektív. Ústavný systém Slovenskej republiky (doterajší vývoj, 

aktuálny stav, perspektívy). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009, s. 71.
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že čl. 152 ods. 4 je generálnou interpretačnou normou.21 Tento argument sa ale nevysporadúva 

so skutočnosťou, že Ústavný súd, aj keď označil dané ustanovenie za všeobecnú či generálnu 

interpretačnú normu, výslovne nekonštatoval, že by sa mala vzťahovať aj na ústavné zákony 

prijaté  Národnou  radou  po  tom,  čo  nadobudla  účinnosť  Ústava  Slovenskej  republiky  – 

naopak, tejto konkrétnej otázke sa vo svojej judikatúre vôbec nevenoval.

Druhým používaným argumentom je doslovné znenie citovaného ustanovenia. Podľa 

tejto  argumentačnej  línie  sa  potreba  interpretácie  a aplikácie  právnych predpisov v súlade 

s Ústavou vzťahuje aj na ústavné zákony prijaté Národnou radou v rámci jej pôsobnosti podľa 

čl. 86 písm. a) Ústavy, keďže v čl. 152 ods. 4 sa hovorí aj o výklade a uplatňovaní „ústavných 

zákonov.“

Vyššie  uvedenú  interpretáciu  považujeme  za  nepresvedčivú,  nakoľko  sa  nijako 

nevyrovnáva  so  silnými  systematickými  a teleologickými  argumentmi.22 Ustanovenie 

čl. 152 ods.  4  je  súčasťou  Deviatej  hlavy  Ústavy,  nadpísanej  ako  Prechodné  a záverečné 

ustanovenia.  V tejto  súvislosti  možno  konštatovať  že  „predmetom  intertemporálnych 

ustanovení v užšom vymedzení je právna úprava dočasného pôsobenia skoršieho právneho 

predpisu v budúcnosti, prípadne spolupôsobenie skoršieho a neskoršieho právneho predpisu v 

prechodnom  období,  v  ktorom  sa  finalizuje  realizácia  právnych  vzťahov  vzniknutých  za 

časovej  pôsobnosti  skoršieho  normatívneho  právneho  aktu.“23 Z hľadiska  systematiky 

právnych predpisov tak platí, že „pokiaľ ústavodarca, respektíve zákonodarca člení právny 

predpis na jednotlivé časti, tak to nerobí náhodne, ale formálne sa snaží vymedziť, čo k sebe z  

obsahového  hľadiska  patrí.  Z  formálneho  systematického  hľadiska  možno  usudzovať,  že 

právna úprava obsiahnutá v určitom systémovom celku, v našom prípade v prechodných a 

záverečných ustanoveniach, sa vzťahuje k matérii upravenej v tomto celku a nie v matérii 

upravenej v iných systematických celkoch.“24 Ako presvedčivo poukázal Procházka, čl. 152 

ako celok je recepčným ustanovením, ktoré sa tak vzťahuje na právne predpisy prijaté pred 

účinnosťou Ústavy Slovenskej republiky – prvé tri odseky čl. 152 sa nepochybne týkajú len 

týchto  právnych  predpisov  a nič  v texte  Ústavy  nesignalizuje  odlišný  zámer  ústavodarcu 

ohľadom  odseku  štvrtého.  Ak  by  ústavodarca  chcel  upraviť  vzťah  Ústavy  a ústavných 

zákonov hierarchicky, resp. s aplikačnou prednosťou Ústavy, je takmer nepochybné, že by tak 

21 Spomedzi prvých viď nálezy Ústavného súdu II. ÚS 28/1996 či PL. ÚS 15/1998.

22 HERC, Tomáš. Polemika o ústavnom poriadku a jeho kompatibilite, s. 417.

23 ČIČ, Milan a kolektív. Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Žilina: Eurokódex, 2012, s. 809.

24 Ibid, s. 814.
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kľúčovú normu nevčlenil do prechodných a záverečných ustanovení, alebo by ju minimálne 

vyjadril jasnejším spôsobom.25 

Vyššie  zmienená  revizionistická  interpretácia  čl.  152  ods.  4  tiež  nezohľadňuje 

problematiku novelizácie Ústavy. Za situácie, keď je Ústava novelizovaná prostredníctvom 

ústavných  zákonov,  je  hierarchický  vzťah  medzi  Ústavou  a ústavnými  zákonmi  pojmovo 

vylúčený – v opačnom prípade by nijaká novelizácia nebola právne uskutočniteľná, nakoľko 

by interpretačnú i aplikačnú prednosť pred novelizačnými ústavnými zákonmi dostala vždy 

Ústava  v pôvodnom znení.  Okrem toho  možno  uviesť,  že  Ústava  v čl. 84  ods.  4  stanoví 

totožný  postup  pre  prijímanie  a zmenu  Ústavy  a ústavných  zákonov,  čo  naznačuje  ich 

rovnocenný právny status. V poslednom rade môžeme poukázať na skutočnosť, že všade, kde 

Ústava stanoví hierarchický vzťah právnych predpisov, umožňuje Ústavnému súdu zrušenie 

právneho predpisu nižšej právnej sily pre jeho nesúlad s právnym predpisom vyššej právnej 

sily. V prípade, že by sme akceptovali tvrdenie o interpretačnej a aplikačnej prednosti Ústavy 

pred ústavnými zákonmi, by došlo k vytvoreniu špecifickej kategórie právnych predpisov – 

ústavných  zákonov  –,  ktoré  by  síce  neboli  napadnuteľné  ani  zrušiteľné  v konaní  pred 

Ústavným súdom, ale boli by fakticky podriadené Ústave. To je len ťažko akceptovateľné 

v prípade, kedy jediným ústavodarným orgánom a teda aj pôvodcom oboch druhov právnych 

predpisov – Ústavy a ústavných zákonov – je ten istý orgán verejnej moci, Národná rada.

S otázkou vzťahu medzi Ústavou a ústavnými zákonmi úzko súvisí tiež problematika 

členenia  a  typológie  ústavných  zákonov.  Ako  sme  už  uviedli  vyššie,  Ústava  obsahuje 

pomerne stručné kompetenčné [čl.  86 písm. a)]  a procedurálne ustanovenia (čl.  84 ods.  4) 

týkajúce sa Ústavy a ústavných zákonov. Okrem toho Ústava na viacerých miestach výslovne 

vyčleňuje úpravu niektorých otázok ústavným zákonom, obsahuje teda tzv. (splnomocňujúce) 

ústavné  blankety.26 Táto  skutočnosť  viedla  niektorých  autorov k záveru,  že  Národná  rada 

„môže  prerokovávať  a schvaľovať  iba  dva  druhy  ústavných  zákonov,  a to  ústavné  zákony 

25 PROCHÁZKA, Radoslav.  Ľud a sudcovia v konštitučnej demokracii. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš  Čeněk,  2011,  s.  37-38.  Taktiež  dôvodová  správa  k Ústave  hovorí  o čl. 152 ods. 1  ako  o recepčnom 

ustanovení – ak by čl. 152 ods. 4 mal mať odlišný charakter, je veľmi nepravdepodobné, že by sa tvorcovia 

Ústavy v tomto smere ani len v náznaku nevyjadrili; viď ČIČ, Milan a kolektív. Komentár k Ústave Slovenskej 

republiky, 1997, s. 577. V jednom z prvých odborných článkov na túto tému konštatuje Ján Kráľ, že „článok 152 

Ústavy SR zaisťuje kontinuitu bývalých federálnych predpisov“; KRÁĽ, Ján. K problémom nového ústavného 

systému Slovenskej republiky, s. 60-61.

26 Týka sa to zmeny hraníc (čl. 3 ods. 2), vstupu a vystúpenia zo štátneho zväzku s inými štátmi (čl. 7 ods. 1), 

pravidiel rozpočtovej zodpovednosti (čl. 55a), zmeny a zrušenia výsledku referenda (čl. 99 ods. 1), problematiky 

vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu (čl. 51 ods. 2 a čl. 102 ods. 3).
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smerujúce  k zmene  či  doplneniu  Ústavy,  alebo  ústavné  zákony,  ktoré  majú  oporu 

v splnomocňujúcej ústavnej blankete.“27

Drgonec v prospech uvedeného záveru  argumentuje  tým, že  v prípade  interpretácie 

čl. 86 písm. a) Ústavy ako generálnej  blankety na prijímanie  ústavného zákona by potom 

konkrétne splnomocňujúce ústavné blankety strácali zmysel – s výnimkou prípadu, ak by boli 

interpretované  ako  povinnosť Národnej  rady  prijať  takéto  ústavné  zákony.28 Orosz29 

a Breichová Lapčáková30 v tejto súvislosti kritizujú prax prijímania nepriamych novelizácií 

Ústavy prostredníctvom ústavných zákonov formálne stojacich mimo Ústavy, a jej negatívny 

dopad na kompatibilitu slovenského ústavného systému.

Vyššie popísanú tézu taxatívnej ústavnej blankety31 považujeme za nesprávnu – čl. 86 

písm.  a)  Ústavy interpretujeme ako generálne  kompetenčné zmocnenie  k  prijímaniu 

ústavných zákonov. Po prvé, ak by táto téza bola správna, platilo by, že ústavodarca môže 

rovnakú matériu, ktorú nesmie prijať vo forme samostatne stojaceho ústavného zákona, prijať 

vo forme priamej  novelizácie  Ústavy – otázka dodržania či  nedodržania medzí  ústavného 

zmocnenia by sa tak redukovala na legislatívnu techniku.32 Navyše, pokiaľ by ústavodarca 

nemal v úmysle zahrnúť predmetnú matériu priamo do textu Ústavy, nič by mu nebránilo 

v pridaní  ďalšej  ústavnej  blankety  do  Ústavy,  ktorá  by  ho  zmocnila  k prijatiu  ústavného 

zákona  stojaceho  mimo  Ústavy,  a v následnom  prijatí  ústavného  zákona  na  základe  tejto 

blankety.  Platí  teda,  že  „ak  môže  ústavodarca  učiniť  z nejakého  inštitútu  predmet 

ústavodarnej moci tým, že k nemu priradí konkrétnu blanketu na vydanie ústavného zákona 

[...], prečo by z iného inštitútu [...] nemohol učiniť rovnaký predmet práve tým, že ho upraví 

ústavným zákonom.“33

27 BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ, Marta. Neústavné ústavné zákony? – II. časť. In:  Justičná revue, 2/2011, s. 

189. Túto tézu medzi prvými formuloval Jozef Prusák; PRUSÁK, Jozef. Zákon a konštitucionalizmus, s. 139-

140.

28 DRGONEC, Ján. Neústavnosť ústavných zákonov v podmienkach Slovenskej republiky. In:  Právník, 154/8 

(2015), s. 642.

29 OROSZ, Ladislav. K problémom kompatibility ústavného systému Slovenskej republiky, s. 337.

30 BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ, Marta. Ústava a ústavné zákony, s. 119.

31 PROCHÁZKA, Radoslav. Ľud a sudcovia v konštitučnej demokracii, s. 19 an.

32 KUBINA, Peter. Kde sú hranice ústavodarnej moci? In: Ústavodarná moc verzus kontrola ústavnosti: zborník 

príspevkov z medzinárodnej vedeckej  konferencie  22.-23. februára 2018.  Bratislava:  Univerzita  Komenského 

v Bratislave, Právnická fakulta, 2018, s. 86.

33 PROCHÁZKA, Radoslav. Ľud a sudcovia v konštitučnej demokracii, s. 19.
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Druhým dôvodom pre odmietnutie tézy taxatívnej ústavnej blankety je interpretácia 

čl. 86  písm.  a)  Ústavy,  ktorý  stanoví  pôsobnosť  Národnej  rady  uznášať  sa  na  Ústave, 

ústavných zákonoch a zákonoch.  Ako správne argumentuje  Procházka,  ustanovenie  čl.  86 

písm. a) je v otázke prijímania zákonov jednohlasne interpretované ako generálna blanketa, 

pričom  Ústava  stanovuje  konkrétne  zmocňovacie  blankety  aj  pre  zákony.  V prípade  tézy 

taxatívnej ústavnej blankety by sme museli prijať takú interpretáciu, podľa ktorej by časť vety 

v čl. 86 písm. a) nepredstavovala generálnu blanketu (pre ústavné zákony) a iná časť tej istej 

vety by ju predstavovala (pre zákony), a to bez akéhokoľvek podkladu v texte Ústavy pre 

takéto rozlišovanie.34

V neposlednom  rade  považujeme  Drgoncov  argument  vytesnenia  zmyslu 

splnomocňujúcich ústavných blankiet za nesprávny – účelom týchto ustanovení totiž nemusí 

byť zmocnenie adresované Národnej rade k prijímaniu konkrétnych ústavných zákonov, ale 

naopak výhrada ústavného zákona, ktorá tak bráni inému normotvorcovi (napríklad Národnej 

rade  v postavení  zákonodarcu)  v úprave  danej  matérie.  Posledným argumentom proti  téze 

taxatívnej  ústavnej  blankety je jednoznačná prax Národnej rady, ktorá dlhodobo prijímala 

ústavné zákony, ktoré nespadali ani do kategórie priamych noviel, ani do kategórie ústavných 

zákonov vykonávajúcich splnomocňujúcu ústavnú blanketu.

Na záver  tejto  podkapitoly  sa  stručne  vyjadríme  k problematike  tzv.  prelamovania 

nálezov  Ústavného  súdu  zrušujúcich  zákony  pre  ich  rozpor  s Ústavou.  V slovenských 

doktrinálnych kruhoch vzbudilo kontroverzie prijatie  ústavného zákona č. 254/2006 Z. z.  o 

zriadení a činnosti výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí 

Národného  bezpečnostného  úradu,  ktorý  bol  priamou  reakciou  Národnej  rady  na  nález 

Ústavného súdu PL. ÚS 6/2004. V tomto náleze Ústavný súd zrušil pre rozpor čl. 1 ods. 1 

vetou prvou,35 čl. 2 ods. 236 a čl. 46 ods. 137 Ústavy časť zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane 

utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Reakciou ústavodarcu na 

tento nález bolo prijatie obdobnej úpravy vo forme ústavného zákona.

Takýto  postup  ústavodarcu  vyvolal  u mnohých  slovenských  ústavnoprávnych 

teoretikov  vlnu  kritiky.  Podľa  Vozára  Národná  rada  prijatým  tohto  ústavného  zákona 

34 Ibid, s. 22-23.

35 „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát.“

36 „Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví 

zákon.“

37 „Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a 

v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.“

13



„ignoruje  nález  Ústavného  súdu  Slovenskej  republiky,  nerešpektuje  Ústavu  Slovenskej 

republiky, zneužíva právo, vytvára nebezpečný precedens pro futuro.“38 Podľa Nikodýma je 

ústavný  zákon  č. 254/2006  Z.  z.  „v  rozpore  s čl.  125  ods.  6  ústavy,  podľa  ktorého  je 

rozhodnutie  Ústavného  súdu  všeobecne  záväzné.“39 Bröstl  označuje  akt  ústavodarcu  za 

protiústavný ústavný zákon, keďže „nie je výsledkom ústavodarnej právomoci národnej rady, 

nerešpektuje rozhodnutie (nález) ústavného súdu, resp. všeobecnú záväznosť právneho názoru 

v tomto rozhodnutí.“40

Kritika  ústavného  zákona  č.  254/2006  Z.  z.  podľa  nášho  názoru  pramení 

z nesprávneho uchopenia základných pojmov konštitucionalizmu a tiež platnej Ústavy. 

Predovšetkým platí, že „ústavodárná moc je v klasickém pojetí nezávislou autoritou na jiných 

autoritách (mocech) státu, zákonodarné, výkonné a soudní. Klasická teorie ústavního práva 

považuje navíc tuto moc za nadřazenou nad ostatními, neboť představuje realizaci principu 

suverenity  státu.“41 Ústava  Slovenskej  republiky  je  v tomto  ohľade  celkom  jasná 

a zrozumiteľná,  keď v čl.  72  stanoví,  že  „Národná  rada Slovenskej  republiky  je  jediným 

ústavodarným  a  zákonodarným  orgánom  Slovenskej  republiky.“42 Národná  rada  je  tak 

38 VOZÁR, Jozef. Súd locuta kauza finita: niekoľko poznámok k prijatému ústavnému zákonu č. 254/2006, s. 

239.

39 NIKODÝM, Dušan. K ústavnému systému v Slovenskej republike, s. 84.

40 BRÖSTL, Alexander. O ústavnosti ústavných zákonov. In: JERMANOVÁ, Helena; MASOPUST, Zdeněk 

(eds.).  Metamorfózy práva ve střední Evropě: zborník příspěvků z mezinárodní "Metamorfózy práva ve střední 

Evropě"  a kolokvia  "Metamorfózy  veřejné  správy",  pořádaných Ústavem státu a  práva  AV ČR a Fakultou 

právnickou ZČU v Plzni ve dnech 11.-13. června ve Znojmě. Praha: Ústav státu a práva AV ČR ve spolupráci 

s Vydavatelstvím a nakladatelstvím Aleš Čeněk, 2008, s. 17-18. Pre argument o nerešpektovaní právneho názoru 

Ústavného súdu viď tiež  BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ, Marta. Ústava a ústavné zákony, s. 84 alebo ĽALÍK, 

Tomáš. Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii, s. 186.

41 CIBULKA, Ľubor a kolektív.  Ústavné právo. Štátoveda. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 

2013, s. 105.

42 Napriek celkom jasnému zneniu čl. 72 niektorí autori spochybňujú jeho význam. Napríklad Ľalík tvrdí, že 

„Ústavný súd je okrem iného aj delegovaný pozitívny ústavodarca“; ĽALÍK, Tomáš.  Ústavný súd a parlament 

v konštitučnej demokracii, s. 164. Na inom mieste tej istej práce autor uvádza, že, že „ústavný zákon č. 254/2006 

Z. z. [...] je ústavným zákonom v rozpore s vôľou suveréna, pretože zákonodarná moc ním narúša princíp deľby 

moci“;  ibid,  s.  96-97;  zvýraznil  autor  tejto  práce.  Svojvoľné  zamieňanie  ústavodarnej  a zákonodarnej  moci, 

o ktorom  budeme  referovať  aj  v ďalších  častiach  práce,  považujeme  za  závažný  a bohužiaľ  veľmi  častý 

interpretačný nedostatok v slovenskej ústavnoprávnej debate. V tejto súvislosti možno dať pravdu triu Orosz, 

Svák, Balog, podľa ktorých je chápanie ústavodarnej moci ako súčasti zákonodarnej moci „nielen zjednodušené, 

ale aj principiálne nesprávne, pretože opomína a spochybňuje podstatu ústavy a jej konštitutívnu funkciu pre 

organizáciu  a fungovanie  štátu“;  OROSZ,  Ladislav;  SVÁK,  Ján;  BALOG,  Boris.  Základy  teórie 
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jediným orgánom,  ktorý  v slovenskom ústavnom systéme disponuje  ústavodarnou  mocou. 

Existencia,  právomoc  a pôsobnosť  jednotlivých  orgánov  verejnej  moci  –  medzi  ktoré 

nepochybne patrí Ústavný súd ako súčasť moci súdnej – závisí na ich vymedzení v Ústave 

a ústavných zákonoch, pričom toto vymedzenie je vzhľadom k jednoznačnému zneniu čl. 72 

Ústavy výlučne v rukách Národnej rady. Situácia, kedy by ústavodarca bol právne viazaný 

rozhodnutiami  orgánov,  ktoré  existujú  a pôsobia  na  základe  jeho  vôle  –  pričom  vôľa 

ústavodarcu sa môže kedykoľvek zmeniť a môže tak dôjsť k zmene právomoci a pôsobnosti 

týchto  orgánov,  či  dokonca  k ich  zrušeniu  a napríklad  nahradeniu  inými  –  ,  by  tak  bola 

celkom  absurdná.  V tomto  ohľade  naopak  platí,  že  Ústavný  súd  je  viazaný  Ústavou 

a ústavnými  zákonmi  a rozhoduje  na  ich  základe.43 V súlade  s  nami  preferovaným 

pohľadom na vzťah  ústavodarcu  a Ústavného  súdu je  tiež  dlhoročná  prax,  v rámci  ktorej 

ústavodarca prostredníctvom priamych noviel Ústavy upravuje postavenie Ústavného súdu.44

V prípade,  že  by Ústavný súd rozhodol  nálezom o zrušení  zákona pre jeho rozpor 

s konkrétnym  ustanovením  Ústavy,  Národná  rada  ako  ústavodarca  by  nemohla  toto 

ustanovenie  Ústavy  zmeniť,  doplniť  či  úplne  odstrániť,  pretože  by  sa  jednalo 

o nerešpektovanie nálezu Ústavného súdu. Takýto výklad by tak nedôvodne vecne okresával 

ústavodarnú právomoc Národnej rady stanovenú v čl. 72 a čl. 86 písm. a) Ústavy a viedol by 

fakticky  k nezmeniteľnosti  niektorých  ustanovení  Ústavy.45 Súhlasíme  tak  s názorom 

konštitucionalizmu. 2. vydanie. Žilina: Eurokódex, 2012, s. 15-16. O zákonodarnom  zbore hovorí v súvislosti 

s prelomením nálezu Ústavného súdu ústavným zákonom tiež Vozár; VOZÁR, Jozef. Zákonodarné prešľapy. In: 

Právny obzor, 91/6 (2006), s. 479 a VOZÁR, Jozef. Súd locuta kauza finita: niekoľko poznámok k prijatému 

ústavnému zákonu č. 254/2006. In: Právny obzor, 89/3 (2006), s. 242.

43 PALÚŠ, Igor; SOMOROVÁ, Ľudmila.  Štátne právo Slovenskej  republiky. 3. vydanie. Košice: Univerzita 

Pavla  Jozefa  Šafárika  v Košiciach,  2010,  s.  448.  V prospech  tohto  záveru  svedčí  tiež  znenie  sľubu  sudcu 

Ústavného súdu, uvedeného v čl. 134 ods. 5 Ústavy: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem chrániť 

neporušiteľnosť  prirodzených  práv  človeka  a  práv  občana,  chrániť  princípy  právneho  štátu,  spravovať  sa 

ústavou,  ústavnými  zákonmi a  medzinárodnými  zmluvami,  ktoré  Slovenská  republika  ratifikovala  a  boli 

vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, a rozhodovať podľa svojho najlepšieho presvedčenia, nezávisle a 

nestranne.“

44 Viď ústavné zákony č. 9/1999 Z. z., č. 90/2001 Z. z., č. 323/2004 Z. z., č. 463/2005 Z. z., č. 92/2006 Z. z.,  

č. 161/2014 Z. z., č. 71/2017 Z. z., ktoré menili pôsobnosť Ústavného súdu, okruh orgánov verejnej moci, ktoré  

sú v konaniach pred ním aktívne legitimované, či status sudcov Ústavného súdu.

45 Procházka  používa  obdobný argument ad  absurdum:  „Ak by  malo platiť,  že  ústavným súdom vyslovený 

nesúlad zákona s ústavou je prekážkou pre prijatie predmetného opatrenia formou ústavného zákona, potom per 

analogiam by takto vyslovený nesúlad vyhlášky so zákonom  [...] mal byť prekážkou pre prijatie predmetného 

opatrenia formou zákona. To je zjavne absurdné“; PROCHÁZKA, Radoslav.  Ľud a sudcovia v konštitučnej 
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Procházku, podľa ktorého „oprávnenie ústavodarcu reagovať napríklad aj na nález ústavného 

súdu je nespochybniteľným predpokladom, nie príznakom rozvratu právneho štátu“, pričom 

k obdobnému  kroku  sa  uchýlil  opakovane  aj  americký,  taliansky,  francúzsky  a nemecký 

ústavodarca.46

Za  nesprávne  v tejto  súvislosti  považujeme  tiež  tvrdenie  o nerešpektovaní nálezu 

Ústavného  súdu.  Konanie  Národnej  rady  naopak  možno  interpretovať  ako  rešpektovanie 

právneho názoru Ústavného súdu, ktorý spočíval v nesúlade napadnutého  zákona s platným 

a účinným znením Ústavy.  Ústavodarca,  ktorý  reagoval  prijatím  ústavného  zákona,  a teda 

nepriamou  novelizáciou  Ústavy,  tak  naopak  akceptoval záver  o normatívnom  konflikte 

právneho  predpisu  nižšej  právnej  sily  s právnym predpisom vyššej  právnej  sily,  ktorý  sa 

rozhodol,  celkom legitímne  a v medziach  svojej  právomoci  a pôsobnosti,  vyriešiť  zmenou 

právneho  predpisu  vyššej  právnej  sily.47 O nerešpektovanie  nálezu  Ústavného  súdu by  sa 

podľa  nášho názoru  jednalo  v tom prípade,  ak  by  Národná rada  vo  forme zákona prijala 

úpravu  obsahovo  zhodnú  so  zrušeným  zákonom,  alebo  úpravu,  ktorý  by  zjavne 

nekonvenovala  právnej  argumentácii  Ústavného súdu a bolo by tak namieste  očakávať  jej 

zrušenie pre protiústavnosť v prípadnom konaní pred Ústavným súdom.

Práve vyššie uvedené, a podľa nášho názoru nesprávne, chápanie vzťahu Ústavného 

súdu a Národnej rady v roli ústavodarcu predstavuje doktrinálny základ pre následné závery 

o ochrane implicitného materiálneho jadra Ústavy a o roli Ústavného súdu v tejto ochrane.

1.3 Materiálne jadro Ústavy

1.3.1 Terminologické úskalia materiálneho jadra

Prv  než  sa  pustíme  do  analýzy  koncepcie  materiálneho  jadra  v slovenských 

podmienkach,  bude  vhodné  pomenovať  a vyriešiť  niektoré  terminologické  úskalia  s tým 

demokracii, s. 42.

46 Ibid, s. 94.

47 Obdobne  uvažoval  v kontexte  amerického  ústavného  systému  Tocqueville,  podľa  ktorého  existovali  po 

prehlásení zákona súdom za protiústavný dve možnosti: odvolať zákon alebo zmeniť ústavu; TOCQUEVILLE, 

Alexis de. Demokracie v Americe. Vydání druhé. Voznice: Leda, 2018, s. 98.
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spojené. S pojmom materiálneho jadra (či ohniska) ústavy, používaným takmer univerzálne 

v slovenských pomeroch, úzko súvisí niekoľko obdobných konceptov, s ktorými sa obsahovo 

do istej  miery  prekrýva a niekedy dokonca zamieňa.  Ondřej  Preuss,  aj  keď primárne  pre 

potreby  českej  ústavnoprávnej  diskusie,  tak  napríklad  rozlišuje  päť  rozličných  kategórií: 

1) materiálne  jadro  či  ohnisko  ústavy,  2)  nezmeniteľné  ustanovenia  ústavy  (klauzula 

večnosti), 3) demokratický štát – jeho základy, 4) demokratický právny štát a jeho podstatné 

náležitosti a 5) hodnotová prekážka neobmedzenosti moci. Pre slovenskú debatu sú relevantné 

predovšetkým prvé  dve  kategórie.  Preuss  považuje  materiálne  jadro  ústavy  za  isté  nosné 

prvky konkrétnej ústavy, ktoré konštruujú jej charakter a vymedzujú jej základné parametre. 

Naopak „klauzule věčnosti je [...] spíše praktickým nástrojem, nikoli podstatou systému. Je to 

vlastně  nástroj  obdobný  jiným  prostředkům  zajišťující  tuhost  ústavy  (např.  kvalifikované 

většiny,  potvrzující  referendum  atp.).“48 Podobné  rozlíšenie  činí  Pavel  Molek,  keď  za 

materiálne jadro či  ohnisko označuje niektoré základné,  esenciálne ustanovenia ústavy, jej 

nosné prvky, ktoré nutne nemusia byť nezmeniteľnými ustanoveniami (klauzulami večnosti), 

ale môžu sa s nimi prekrývať. Nezmeniteľné ustanovenia (klauzule večnosti) tak obaja autori 

chápu ako normy, ktoré zapovedajú zmenu určitých ustanovení Ústavy.49

Vyššie uvedené terminologické členenie považujeme za presné a výstižné, nakoľko za 

účelom rozlíšenia obsahovo odlišných konceptov pracuje s odlišnými pojmami; pre potreby 

našej  práce  ale  v spojitosti  so slovenským ústavným systémom uprednostníme používanie 

pojmu  materiálne jadro  vo význame  nezmeniteľných ustanovení  či  klauzúl večnosti  – teda 

obsahových  obmedzení  všetkých  mocí,  vrátane  ústavodarnej  –,  a to  z dvoch  praktických 

dôvodov.  V prvom  rade  je  tento  termín  v zásade  jednohlasne  preferovaný  v slovenskej 

doktrinálnej debate, a jeho nahradenie by bolo nepraktické. Slovenská ústavnoprávna doktrína 

s  vyššie  uvedeným rozlíšenie  prakticky nepracuje  a zmienené termíny používa  promiscue. 

Zároveň  tiež  platí,  že  v špecifickom  prostredí  slovenského  ústavného  systému  (a  vo 

všeobecnosti ústavných systémov  bez explicitne vyjadreného materiálneho jadra) by mohlo 

byť používanie pojmov ustanovenie či klauzula mätúce, nakoľko tieto výrazy môžu evokovať 

ich písomné či výslovne zakotvenie v ústavnom systéme.

48 PREUSS, Ondřej. Demokratický právní stát tesaný do pískovce. In:  Časopis pro právní vědu, 24/3 (2016), 

s. 367, 370-371.

49 MOLEK, Pavel.  Materiální ohnisko ústavy: věčný limit evropské integrace?. Brno: Masarykova univerzita, 

2014, s. 41-43, 138, 140 an.
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1.3.2 Implicitné materiálne jadro Ústavy 

Prvou  a azda  najpodstatnejšou  skutočnosťou  súvisiacou  s témou  materiálneho 

jadra Ústavy, ktorú považujeme za nutné zdôrazniť, je absencia jeho výslovnej úpravy 

v Ústave Slovenskej republiky. Slovenský ústavodarca sa tak,  na rozdiel  od ústavodarcu 

českého,50 nerozhodol  explicitne  obmedziť  právomoc  ústavodarného  orgánu,  ktorým  je 

v zmysle čl. 72 Ústavy výlučne Národná rada. Ako už bolo uvedené vyššie, Ústava v tejto 

súvislosti  iba  vymedzuje  orgán,  ktorému  prislúcha  ústavodarná  moc  (Národná  rada), 

stanovuje  jeho  pôsobnosť  v tejto  oblasti  (uznášanie  sa  na  ústave  a ústavných  zákonoch) 

a procedúru  výkonu  ústavodarnej  moci  (súhlas  aspoň  trojpätinovej  väčšiny  všetkých 

poslancov NR SR). 

Značné výkladové problémy však môže spôsobovať znenie ustanovenia čl. 12 ods. 1 

vety  druhej  Ústavy,  podľa  ktorého  platí,  že  „základné  práva  a  slobody  sú  neodňateľné, 

nescudziteľné,  nepremlčateľné  a  nezrušiteľné.“  Vzhľadom  k systematickému  zaradeniu 

ustanovenia – Prvý oddiel (Všeobecné ustanovenia) Hlavy druhej (Základné práva a slobody) 

Ústavy – nie je jasné, či sa jedná o normu adresovanú aj ústavodarcovi (Národnej rade) alebo 

len  ostatným  orgánom  verejnej  moci.51 V neprospech  interpretácie  čl.  12  ods.  1  ako 

nezmeniteľného  ustanovenia  adresovaného  aj  ústavodarcovi  podľa  nášho  názoru  svedčí 

čl. 93 ods. 3 Ústavy, ktorý problematiku základných práv a slobôd vyňal z otázok, ktoré môžu 

byť  predmetom  referenda  –  je  tak  zjavné,  že  tvorca  Ústavy  si  uvedomoval  mimoriadnu 

hodnotu  základných  práv  a slobôd  a nutnosť  ich  ochrany,  avšak  na  rozdiel  od  ľudu 

konajúceho v referende nijako výslovne neobmedzil v tejto súvislosti ústavodarcu (Národnú 

radu).52

Podľa Igora Palúša čl. 12 ods. 1 síce obmedzuje ústavodarcu, ktorý tak základné práva 

a  slobody nemôže  zrušiť  či  prehlásiť  za  neplatné,  no  samotné  ustanovenie  čl.  12  ods.  1 

ústavodarca zrušiť môže prijatím ústavného zákona.53 Na inom mieste ale Palúš a Somorová 

50 Viď čl. 9 ods. 2 Ústavy Českej republiky, ktorý stanoví, že „změna podstatných náležitostí demokratického 

právního státu je nepřípustná.“

51 Na  rozdiel  od  napríklad  českej  či  nemeckej  ústavnej  úpravy  toto  ustanovenie  nie  je  zaradené  vedľa 

ustanovenia upravujúceho spôsob zmeny ústavy či prijímania ústavných zákonov.

52 Prvý komentár k Ústave z roku 1997 k otázke, aký je normatívny význam čl. 12 ods. 1, mlčí. Na inom mieste 

ale výslovne odmieta možnosť existencie protiústavného ústavného zákona; ČIČ, Milan a kolektív.  Komentár 

k Ústave Slovenskej republiky, 1997, s. 72-73, 428.
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označujú  čl.  12  ods.  1  za  jedinú  klauzulu  nezmeniteľnosti  v Ústave.54 Podobne  Káčer 

a Neumann konštatujú, že „na to, aby sme dokázali, že niektoré časti ústavy sú nezrušiteľné, 

nepotrebujeme koncept  (implicitného)  materiálneho jadra,  pretože ústava je  v tejto  otázke 

explicitná – za nezrušiteľné výslovne označuje len základné práva a slobody.“55 Ústavný súd 

k tomu v náleze PL. ÚS 24/2014 konštatoval, že „v podmienkach Slovenskej republiky chráni 

nezmeniteľnosť  ústavných  článkov  garantujúcich  základné  práva  a  slobody  predovšetkým 

čl. 12 ods. 1 druhá veta ústavy, ale k ustanoveniam s uvedeným účelom nepochybne patrí aj 

čl.  93 ods.  3 ústavy.“56 Vzhľadom na výslovné znenie čl.  12 ods.  1 (predovšetkým výraz 

nezrušiteľné)  považujeme  argumenty  v prospech  jeho  interpretácie  ako  klauzuly 

nezmeniteľnosti  za  silné,  zdá  sa  však,  že  slovenská  ústavnoprávna  doktrína  s nimi  príliš 

nepracovala  a za  základný  fakt  väčšinovo  mlčky  prijala  absenciu explicitne  vyjadreného 

materiálneho jadra Ústavy.

Vzhľadom  k absencii  výslovnej  úpravy  materiálneho  jadra  –  ak  odhliadneme  od 

sporného čl. 12 ods. 1 Ústavy – sa v doktrinálnom priestore mohla rozvinúť diskusia na tému 

nevýslovného či implicitného materiálneho jadra. Ani k tejto debate však v prvých pätnástich 

rokoch po prijatí Ústavy v zásade nedochádzalo. Tak mohol ešte v roku 2009 Tomáš Herc 

napísať,  že  „diskusia  o materiálnom  ohnisku  ústavy  v slovenskom  právnom  poriadku 

v podstate neprebieha a len príležitostne sa jej dotýkajú niektorí autori.“57

Jedným  z prvých  impulzov  pre  rozvoj  doktríny  implicitného  materiálneho  jadra 

Ústavy  bol  už  zmienený  ústavný  zákon  č.  254/2006  Z.  z.,  reagujúci  na  zrušujúci  nález 

Ústavného  súdu.  Zrejme  prvými  autormi,  ktorí  formulovali  tézu  o materiálnom  ohnisku 

ústavy, aj keď mimoriadne lakonicky, boli Ernest Valko a Jozef Vozár v roku 2008, v reakcii 

na tento ústavný zákon.58 Títo autori konštatovali, že „parlament rozšírením svojej pôsobnosti 

nad rámec ústavy nemôže obmedziť  pôsobnosť iných štátnych orgánov alebo prevziať ich 

53 PALÚŠ, Igor. Stabilita a dynamizmus Ústavy Slovenskej republiky. In:  Desiate výročie Ústavy Slovenskej 

republiky  a vstup  Slovenskej  republiky  do  Európskej  únie:  zborník  príspevkov  z medzinárodnej  konferencie 

Banská Bystrica 3.-4. septembra 2002. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2003, s. 126.

54 PALÚŠ, Igor; SOMOROVÁ, Ľudmila. Štátne právo Slovenskej republiky, s. 61-62.

55 KÁČER, Marek; NEUMANN, Jakub. Materiálne jadro v slovenskom ústavnom práve: doktrinálny disent 

proti zrušeniu sudcovských previerok. Praha: Leges, 2019, s. 16.

56 PL. ÚS 24/2014.

57 HERC, Tomáš. Polemika o ústavnom poriadku a jeho kompatibilite, s. 411.

58 VALKO, Ernest;  VOZÁR, Jozef.  Ide o právo,  nie o politiku.  21.  4.  2008 [cit.  6.  3.  2021].  Dostupné z: 

https://komentare.sme.sk/c/3838030/ide-o-pravo-nie-o-politiku.html.
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kompetencie spôsobom, ktorý nie je v súlade s princípom právneho štátu či deľby moci. Ide o 

právny,  nie  politický  problém.  Narušil  by  sa  tým  materiálny  základ  právneho  štátu  a 

materiálne ohnisko ústavy.“59 Otázke,  na základe akých argumentačných postupov dospeli 

k záveru  o existencii  materiálneho  ohniska,  ani  otázke jeho  konkrétneho  obsahu,  sa  však 

autori nevenovali.

Kľúčovým  problémom  v slovenských  ústavných  pomeroch  bolo,  ako  operovať 

s koncepciou materiálneho jadra Ústavy v situácii,  keď samotný text Ústavy žiadne takéto 

jadro  výslovne  nezmieňuje.  Drgonec  k tomu  uvádza  nasledovné:  „Vyvodzovanie  v  ústave 

výslovne neuvedených noriem z noriem výslovne uvedených v Ústave nie je postupom, aký by 

bol  slovenským  ústavným  právnikom  neznámy.  Veda  slovenského  ústavného  práva  ako 

samozrejmosť akceptuje deľbu moci, ako ústavný princíp, hoci tento nie je výslovne uvedený v 

Ústave. Presadzuje tézu o parlamentnej forme vlády, hoci ani ona nie je výslovne zahrnutá do 

Ústavy a právna veda ju vyvodzuje z niektorých noriem výslovne obsiahnutých v Ústave.“60 

Téza  o prijateľnosti  vyvodzovania  implicitných  noriem,  aj  ak  by  sme  ju  akceptovali  ako 

správnu, však sama o sebe nijak nedokazuje existenciu materiálneho jadra Ústavy – je preto 

nutné hľadať argumenty, ktoré takýto dôkaz poskytnú.

Jeden  z hlavných argumentov v prospech  existencie  implicitného  materiálneho 

jadra Ústavy vychádza z rozlišovania medzi originálnym a odvodeným ústavodarcom, 

a s tým súvisiacim rozlišovaním medzi zmenou a odstránením (či nahradením ústavou 

novou) ústavy. Základom pre túto argumentačnú líniu  je  teória  rozlišujúca  medzi  mocou 

ustanovujúcou  (ústavodarnou)  a mocou  ustanovenou.  Ľalík  tak  s odvolaním  na  diela  E. 

Sieyèsa a C. Schmitta konštatuje, že „moc ustanovená je dielčia, neúplná a obmedzená. Na 

druhej  strane,  moc  ústavodarná je  moc  neobmedzená,  nedeliteľná  a spontánna.  [...] Moc 

ustanovená je predmetom dispozície držiteľa ústavodarnej moci, ktorým je v demokracii ľud 

alebo národ.“61 Podľa tohto autora „aj napriek tomu, že základné východiská E. Sieyèsa a C. 

Schmitta  ohľadom  ústavodarnej  moci  sú  niekedy  neúplné  či  až  kontradiktórne,  stále  ide 

o neprekonateľnú koncepciu aj v 21. storočí, pre ktorú neexistujú relevantné alternatívy.“62 

Breichová  Lapčáková  v podobnom  duchu,  a v kontexte  slovenského  ústavného 

systému, rozlišuje medzi „ústavodarcom a ústavodarnou mocou a ústavným zákonodarcom 

59 Ibid.

60 DRGONEC, Ján. Ústavné právo hmotné. Bratislava: C. H. Beck, 2018, s. 62.

61 ĽALÍK, Tomáš. Ústavodarná moc – včera, dnes a zajtra. In: Právník, 155/6 (2016), s. 512

62 Ibid, s. 525.
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s právomocou  prijímať  na  základe  ústavy  ústavné  zákony.“63 Z toho  vyvodzuje  záver,  že 

„zákonodarný orgán predstavuje ústavného zákonodarcu, ktorý je oprávnený predpísaným 

spôsobom meniť ústavu, pričom ústava ako celok nemôže byť predmetom ústavnej  zmeny, 

pretože zmena základných princípov ústavy, ktoré tvoria podstatu, jadro ústavy, by spôsobila 

výmenu  ústavy  a nie  zmenu  ústavy.“64 Obdobne  konštatuje  Balog,  že  „Parlament  ako 

odvodený  ústavodarca  má  oprávnenie  len  na  zmenu  (revíziu)  ústavy,  ale  nie  na  jej 

odstránenie.“65 Každá ústava tak má nezmeniteľné materiálne jadro, nakoľko zásah do neho 

by  nepredstavoval  zmenu  ústavy,  ale  jej  nahradenie  novou  ústavou  –  šlo  by  o narušenie 

identity a kontinuity ústavy.66 Platí tak, že „parlamentný ústavodarca nie je oprávnený ústavu 

odstrániť, pretože sám na jej základe vznikol, získal na jej základe legitimitu a na jej základe 

pôsobí.  Odstránenie ústavy by nutne znamenalo aj  odstránenie jeho samého.  Odstránenie 

ústavy a založenie ústavy novej ako vyjadrenie nového základného rozhodnutia o politickej 

organizácii  života  spoločenstva  je  v  dispozícii  originálneho  ústavodarcu,  ktorý  svojim 

rozhodnutím  tento  základ  a  toto  základné  rozhodnutie  založí.“67 Odkazujúc  na  doktrínu 

Najvyššieho  súdu  Indie  o základnej  štruktúre  ústavy68 Balog  zároveň  konštatuje,  že 

v právomoci ústavodarcu nie je zahrnutá „taká zmena, ktorá zasahuje do základnej štruktúry, 

resp. do základného rámca ústavy.“69

Rozdiel  medzi  originálnym  a parlamentným  ústavodarcom  podľa  Baloga  spočíva 

najmä v tom, že len „originálny ústavodarca materiálne jadro ústavy porušiť nemôže, preto 

potreba ochrany materiálneho jadra ústavy pred jeho konaním nie je. Originálny ústavodarca 

materiálne jadro ústavy vytvára a materiálnym jadrom stavy je to, čo on za takéto ustanoví.“70 

63 BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ, Marta. Ústava a ústavné zákony, s. 192.

64 BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ, Marta. Neústavné ústavné zákony? – I. časť. In: Justičná revue, 1/2011, s. 9-

10.

65 BALOG, Boris. Materiálne jadro ústavy. Žilina: EUROKÓDEX, 2014, s. 12-13.

66 Ibid,  s.  35,  59.  Táto  argumentácia  sa  zrejme  inšpirovala  u Holländera,  podľa  ktorého  „imperativ 

nezměnitelnostil, jenž zakládá identitu ústavního systému, je ústavě imanentní a je v ní obsažen i tehdy, není-li 

explicitně  vysloven“;  HOLLÄNDER,  Pavel.  Materiální  ohnisko  ústavy  a diskrece  ústavodárce.  In:  Právník, 

144/4 (2005), s. 327. Na základe toho tvrdí Drgonec, že aj prípadné explicitné vyjadrenie materiálneho jadra 

ústavy je len deklaratórne a nadbytočné, slúži len na nastolenie právnej istoty; DRGONEC, Ján. Neústavnosť 

ústavných zákonov v podmienkach Slovenskej republiky, s. 653.

67 BALOG, Boris. Materiálne jadro ústavy, s. 117.

68 K tomu pozri podkapitoly 2.1 a 2.4.

69 BALOG, Boris. Materiálne jadro ústavy, s. 66.

70 Ibid, s. 121.
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Naopak odmietnutie tézy o implicitnom materiálnom jadre podľa Baloga znamená „priznanie 

parlamentu právo absolútnej, či neobmedzenej ústavodarnej právomoci, uplatnenie ktorej je 

viazané len na schopnosť naplniť ústavne požadované formálne znaky (napr. ústavnú väčšinu 

poslancov).“71 

Druhý kľúčový argument v prospech existencie implicitného materiálneho jadra 

sa  odvoláva  na  hodnotovú  orientáciu  Ústavy  a na  význam  zásad  demokratického 

a právneho štátu. Balog tak dáva do kontrastu hodnotovú a bezhodnotovú ústavu, keď tvrdí, 

že  „ak  by  slovenská  ústava  nemala  materiálne  jadro,  neobsahovala  by  žiadnu  ústavnú 

hodnotu,  bola  by  bezhodnotová.“72 Podľa  Baloga  predstavuje  materiálne  jadro  ústavy 

„ochranný, obmedzujúci a limitujúci prostriedok proti legálnemu bezpráviu“ – preto platí, že 

„ak by bolo ústavne možné odstránenie demokratického štátneho režimu a jeho nahradenie 

režimom nedemokratickým, nie je možné štát,  ktorého ústava by takúto zmenu pripúšťala, 

označiť  ako materiálny  právny štát,  ale  (iba)  ako právny štát  formálny,  čo je  prekonaná 

koncepcia  právneho štátu.“73 V kontexte  slovenskej  Ústavy tak  argumentuje  čl.  1  ods.  1, 

definujúcim Slovenskú republiku ako zvrchovaný, demokratický a právny štát,  „čo nemôže 

znamenať  len  prázdnu  deklaráciu  v ústave  či  proklamáciu  ústavodarcu,  ale  požiadavka 

demokratického  a právneho  štátu  musí  predstavovať  neodstrániteľný  materiálny  základ 

ústavy prežarujúci do celého jej  textu.“74 Odkazuje tiež na nález Ústavného súdu PL. ÚS 

16/1995, podľa ktorého „z princípu ústavnej rovnováhy vyplýva, že ani zákonodarca nemôže 

voľne  disponovať  s jednotlivými  zložkami  moci  v štáte.  Aj  zákonodarný  orgán  je  viazaný 

ústavou a jej princípmi, ktorých zmenu ústava nepripúšťa, lebo majú konštitutívny význam pre 

demokratickú  povahu  Slovenskej  republiky  tak,  ako  je  to  deklarované  v čl.  1  Ústavy 

Slovenskej republiky.“75

Podobne,  bohužiaľ  bez  náležitého  zdôvodnenia,  konštatuje  Slašťan,  že  „imperatív 

nezmeniteľnosti  materiálneho jadra ústavy je obsiahnutý v kategórii  »demokratický právny 

štát«.“76 Rovnako  lakonicky  konštatuje  Príbelský,  že  materiálne  jadro  existuje  aj  napriek 

71 BALOG, Boris. Zrušenie rozhodnutí o amnestii ústavným zákonom. In:  Právny obzor, 95/4 (2012), s. 329-

330.

72 BALOG, Boris. Materiálne jadro ústavy, s. 74.

73 Ibid, s. 29.

74 Ibid, s. 73.

75 PL. ÚS 16/1995.

76 SLAŠŤAN,  Miroslav.  Metamorfózy  polylegálneho  ústavného  systému  Slovenskej  republiky.  In: 

JERMANOVÁ, Helena; MASOPUST, Zdeněk (eds.). Dvacet let poté: Právo ve víru metamorfoz. Praha: Ústav 
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mlčaniu ústavodarcu, nakoľko jeho obsahom (demokratický a materiálny právny štát, deľba 

moci, ochrana základných práv a slobôd) sú „fundamentálne hodnoty, ktoré jednoducho musia 

byť vyňaté z dispozície ústavodarcu.“77 Nad rámec tejto argumentácie ide Balog, keď tvrdí, že 

základné ústavné princípy majú prirodzenoprávny charakter, z čoho odvodzuje nutnosť ich 

ochrany prostredníctvom vymedzenia materiálneho jadra Ústavy.78

1.3.3 Problematické aspekty koncepcie implicitného materiálneho jadra Ústavy

Tézy  snažiace  sa  preukázať  existenciu  implicitného  materiálneho  jadra  Ústavy 

obsahujú  viacero  argumentačných  slabín,  na  ktoré  sa  v ďalšej  časti  práce  posnažíme 

poukázať.  Za  mimoriadne  problematickú  považujeme  argumentačnú  líniu,  ktorá 

dôsledne  rozlišuje  medzi  pôvodným  a odvodeným  ústavodarcom,  prípadne  medzi 

ústavodarcom  a ústavným  zákonodarcom  či  dokonca  medzi  ústavodarcom 

a zákonodarcom.79 Ako pripomína Neumann, sporné je už „samotné obmedzenie suverénnej 

moci imaginárnym subjektom (prvotným ústavodarcom), ktorého výnimočné postavenie sa od 

samého  počiatku  potýka  s problémom  jeho  zdôvodniteľnosti.“80 Preambula  Ústavy  síce 

výslovne hovorí, že subjektom, ktorý sa na nej uznáša, sú občania Slovenskej republiky, a to 

prostredníctvom svojich zástupcov; ide však o zjavnú fikciu – občania Slovenskej republiky 

sa  nepodieľali  na  vypracúvaní  Ústavy,  nevyslovili  s ňou  súhlas  v celoštátnom  hlasovaní 

a dokonca  ani  svojich  zástupcov v Slovenskej  národnej  rade  nevolili  s vedomím,  že  budú 

prijímať novú ústavu samostatného štátu. Ústavu vypracovala úzka časť vtedajšej politickej 

reprezentácie a prijala ju Slovenská národná rada. Tým samozrejme nemienime spochybňovať 

legitimitu  prijatia  samotnej  Ústavy  –  a to  predovšetkým  vo  svetle  jej  následnej  tacitnej 

akceptácie občanmi Slovenskej republiky –, no okolnosti jej vypracovania a schválenia podľa 

státu a práva AV ČR, 2010, s. 104.

77 PRÍBELSKÝ, Patrik (ed.) Ústavné právo 20 rokov po páde komunizmu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2011, s. 99.

78 BALOG, Boris. Materiálne jadro ústavy. Žilina: EUROKÓDEX, 2014, s. 27.

79 Toto rozlišovanie do prvej kategórie v uvedených dvojiciach dosadzuje ľud, do druhej Národnú radu.

80 NEUMANN, Jakub. Materiálne limity ústavodarnej moci. In: BERDISOVÁ, Lucia (ed.).  Princíp legality v 

materiálnom právnom štáte: Zborník zo sekcie medzinárodnej vedeckej konferencie „Právny štát – medzi vedou 

a umením“, ako súčasti medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni, 20. – 21. septembra 2018. 

Bratislava: Wolters Kluwer, 2018, s. 43-44.

23



nášho  názoru  činia  neudržateľnú  tézu  o kvalitatívnej  odlišnosti  pôvodného  ústavodarcu 

a nasledujúcich ústavodarcov.

Aj  pre  prípad  prijatia  tézy,  že  pôvodcom  Ústavy  je  ľud  prostredníctvom  svojich 

zástupcov,  narážame  na  skutočnosť,  že  rovnakou  kvalitou  disponuje  i Národná  rada  ako 

ústavodarca v rámci už vytvoreného ústavného systému, a to prostredníctvom pravidelných 

slobodných  volieb,  v ktorých  ľud  kreuje  orgán  svojich  zástupcov.  Naopak,  zatiaľ  čo 

zástupcovia ľudu, ktorí boli poslancami Slovenskej národnej rady, nedisponovali formálnym 

poverením k výkonu suverénnej ústavodarnej právomoci, poslanci Národnej rady sú volení 

s vedomím, že v zmysle platnej Ústavy disponujú, ako jediný orgán, ústavodarnou mocou.81

Ústava  vo  svojom  čl.  72  celkom  jasne  za  jediný  ústavodarný  orgán  Slovenskej 

republiky označuje Národnú radu. Akákoľvek teória, ktorá sa snaží z doktrinálneho rozlíšenia 

pôvodného a odvodeného ústavodarcu vyvodiť materiálne  obmedzenia druhého z nich,  tak 

podľa nášho názoru nedostatočne reflektuje výslovné znenie Ústavy. Tvrdenie, že „prijímanie 

ústavných  zákonov  meniacich  ústavou  nie  je  prejavom  moci  ústavodarnej,  ale  moci 

ustanovenej viazanej ústavou“82 tak svojvoľne zamieňa terminológiu používanú v Ústave za 

terminológiu  preferovanú  autorkou  a vyvodzuje  z toho  normatívne  dôsledky.  V tejto 

súvislosti  súhlasne  odkazujeme  na  autorské  trio  Svák,  Cibulka,  Klíma,  podľa  ktorých 

koncepcia rozlišovania pouvoir constituant a pouvoir constitué „nenašla bezprostredný odraz 

v  slovenskej  ústave.  Podľa  nej  je  dôležitejšia  forma  pred  obsahom,  to  znamená,  že  ak 

Národná  rada  Slovenskej  republiky  prijme  dvojtretinovou  väčšinou  všetkých  poslancov 

ústavný zákon, potom jeho obsahom môže byť aj úplne nová úprava, zásadná zmena ústavy, 

čiastková zmena ústavy, doplnenie ústavy, rozšírenie ústavy a vlastne všetko.“83

81 Viď čl. 72 a čl. 86 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky.

82 BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ,  Marta.  Ústavodarca  verzus  ústavný súd.  In:  20 rokov  Ústavy  Slovenskej 

republiky - I. Ústavné dni, II. zväzok: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 3.-4. október 

2012. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012, s. 118.

83 SVÁK,  Ján;  CIBULKA,  Ľubor.  Ústavné  právo  Slovenskej  republiky.  Všeobecná  časť  časť.  Bratislava: 

Bratislavská vysoká škola práva, 2008, s. 124. Citovaní autori vnímajú túto skutočnosť mimoriadne kriticky.
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Pojmy ústavného zákonodarcu84 alebo odvodeného ústavodarcu85 Ústava nepozná 

a ich  používanie  taktiež  naráža  na  výslovné  znenie  čl.  72  Ústavy.  Obdobne  kriticky 

nahliadame na zamieňanie zákonodarcu a ústavodarcu v slovenskom ústavnom systéme – 

obe  moci  sú síce  vtelené  do jediného orgánu,  Národnej  rady,  to  však neznamená,  že  ich 

možno  ľubovoľne  zamieňať  a stotožňovať.  Národná  rada  koná  pri  prijímaní  ústavných 

zákonov  zjavne  v roli  ústavodarného  orgánu v zmysle  čl.  72  a jej  označovanie  ako 

zákonodarcu86 preto považujeme za nesprávne – ide o jav,  ktorý je  bohužiaľ  v slovenskej 

doktrinálnej  debate  mimoriadne  častý  a ktorý  podľa  nášho  názoru  svedčí  o nízkej  miere 

rešpektu k základnému zákonu štátu tým, že obsahovo jasným pojmom dáva celkom odlišný 

význam. Argumentáciu s odkazom na nález Ústavného súdu PL. ÚS 16/1995 považujeme za 

zavádzajúcu, nakoľko sa v ňom výslovne hovorí o zákonodarcovi.87

Obdobne problematicky – s ohľadom na výslovné znenie Ústavy – vnímame tiež tézu, 

ktorá  rozlišuje  zmeny  ústavy  a jej  nahradenie  a z toho  vyvodzuje  zákaz  niektorých 

excesívnych zmien zo strany ústavodarcu. Ústava v čl. 84 ods. 4, ktorý stanoví požiadavku 

trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov Národnej rady pre schválenie tam vymenovaných 

aktov, hovorí o prijatí ústavy, zmene ústavy a ústavných zákonov. Obdobne čl. 86 písm. a) do 

pôsobnosti  Národnej  rady  vyčleňuje  okrem  iného  uznášanie  sa  na  ústave a ústavných 

zákonoch.  Argument o zákaze prijať takú zmenu Ústavy, ktorá by fakticky znamenala 

jej  nahradenie  ústavou novou,  tak podľa nášho názoru neobstojí,  nakoľko Národná 

rada je výslovne zmocnená k prijímaniu Ústavy či  uznášaniu sa na Ústave. Na základe 

argumentu  a maiori  ad  minus tak  možno  konštatovať,  že  pokiaľ  sa  Národná  rada  v roli 

ústavodarcu  môže  uznášať  na  ústave,  je  nepochybne  oprávnená  prijímať  aj  také  zmeny 

Ústavy, ktoré by vo svojich dôsledkoch znamenali kvalitatívnu zmenu ústavného systému.

Pokiaľ  by ústavodarca  pri  prijímaní  Ústavy bol presvedčený o nutnosti  zablokovať 

niektoré  mimoriadne  rozsiahle  či  závažné  zmeny  Ústavy,  nič  mu nebránilo  vyjadriť  toto 

84 BREICHOVÁ  LAPČÁKOVÁ,  Marta.  Neústavné  ústavné  zákony?  –  I.  časť,  s.  9-14;  BREICHOVÁ 

LAPČÁKOVÁ, Marta. Ústava a ústavné zákony, s. 192, 198; BALOG, Boris. Zrušenie rozhodnutí o amnestii 

ústavným zákonom, s. 329.

85 BALOG, Boris. Materiálne jadro ústavy, s. 12-13; ĽALÍK, Tomáš. Ústavný súd a parlament v konštitučnej 

demokracii, s. 92.

86 BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ, Marta. Ústavodarca verzus ústavný súd, s. 118; ĽALÍK, Tomáš. Ústavný súd 

a parlament v konštitučnej demokracii, s. 96-97; VOZÁR, Jozef. Súd locuta kauza finita: niekoľko poznámok 

k prijatému ústavnému zákonu č. 254/2006, s. 242, VOZÁR, Jozef. Zákonodarné prešľapy, s. 479.

87 PL. ÚS 16/1995.
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prianie normatívne. Napríklad Ústava Českej republiky hovorí o možnosti doplňovať a meniť 

ústavu,88 Základný  zákon  Spolkovej  republiky  Nemecko  obdobne  pripúšťa  jeho  zmenu 

zákonom, ktorý  výslovne mení či dopĺňa jeho text.89 Iný postup zvolil rakúsky ústavodarca, 

ktorý od prostej zmeny ústavy odlišuje jej  celkovú revíziu (Gesamtänderung), s ktorou spája 

požiadavku schválenia v referende.90 

Žiadnu z obdobných formulácií však Ústava Slovenskej republiky neobsahuje, naopak, 

ústavodarnú právomoc Národnej rady vymedzuje širšie.  V neposlednom rade by v prípade 

prijatia nami kritizovanej tézy bolo nutné zodpovedať spornú otázku, kde presne sa nachádza 

hranica medzi prostou zmenou Ústavy a jej nahradením kvalitatívne odlišnou Ústavou. Nie je 

napríklad jasné, či by bolo ústavodarcovi zakázané uskutočniť kvalitatívnu zmenu Ústavy len 

jednorazovo  alebo  aj  postupným  a dlhodobým  vývojom.91 Ako  uvedieme  v kapitole  2, 

paralela  s doktrínou  Najvyššieho  súdu  Indie  o základnej  štruktúre  ústavy  je  podľa  nášho 

názoru  neadekvátna  práve  s ohľadom  na  zjavné  odlišnosti  v jazykovom  vymedzení 

ústavodarnej právomoci v predmetných ústavách.

Vyššie  uvedenou  argumentáciou  pochopiteľne  nezamýšľame  naznačiť,  že  súčasný 

právny  stav  je  ideálny,  no  vyvažovať  tento  nedostatok  prehliadaním  presvedčivých 

jazykových,  logických  i systematických  argumentov  a teda  prepisovaním  Ústavy 

„interpretáciou“ považujeme za nesprávne.

Argumentácia v prospech existencie materiálneho jadra Ústavy sa podľa nášho 

názoru  taktiež  nedostatočným  spôsobom  vysporadúva  s faktom,  že  Ústava  samotná 

nezmeniteľné  ustanovenie  neobsahuje. Tento  problém  vystupuje  do  popredia  zvlášť 

v prípade,  že  akceptujeme  tézu  o kvalitatívnej  odlišnosti  pôvodného  ústavodarcu 

(suverénneho  ľudu)  a odvodeného  ústavodarcu  (Národnej  rady).  Podľa  preambuly  sa  na 

Ústave uznášajú občania prostredníctvom svojich zástupcov a v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavy 

pochádza štátna moc od občanov. Ak teda moc pochádza od občanov, ktorí si uzniesli na 

ústave, obsah tejto ústavy je súčasťou zvrchovaného rozhodnutia, ktoré je v demokratickom 

štáte nutné rešpektovať.

88 Čl. 9 ods. 1 Ústavy Českej republiky.

89 Čl. 79 ods. 1 Základného zákona Spolkovej republiky Nemecko.

90 Čl. 44 ods. 3 Rakúskej spolkovej ústavy.

91 Pri  súčasnej  kadencii  Národnej  rady  pri  tvorbe  ústavných  zákonov  novelizujúcich  Ústavu  totiž  nie  je 

vylúčené,  že  v dlhodobom horizonte  nadobudne Ústava  celkom odlišný charakter  od jej  pôvodného znenia,  

prijatého v roku 1992. Alebo ho už nadobudla?
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Podľa Baloga platí,  že „prvá ľudová ústavodarná generácia dá spoločenstvu a jeho 

štátu ústavu. V tejto ústave stanoví a zakotví základné hodnoty, na ktorých je ústava a štát 

postavený a prizná im charakter večnosti.“92 Obdobne tento autor uvádza, že „rozhodnutie 

originálneho ústavodarcu o obsahu ústavy a osobitne jej materiálneho jadra je  [...] záväzné 

pre orgány moci ustanovenej, a to osobitne pre parlamentného ústavodarcu.“93 Balog sa však 

vo svojej práci nijako nevysporadúva so skutočnosťou, že ústavodarca základným hodnotám 

Ústavy  nepriznal charakter  večnosti  a nijaké  materiálne  jadro  v ústave  nevymedzil.  Ak  je 

rozhodnutie originálneho ústavodarcu o obsahu ústavy záväzné pre orgány moci ustanovenej, 

tak – vzhľadom ku skutočnosti, že ústavodarca nijaké materiálne jadro ústavy nevytvoril – 

tieto orgány musia rešpektovať, že ústava nemá nezmeniteľné materiálne jadro. Keď Balog 

tvrdí,  že  „nezmeniteľnosť  ústavy  je  prejavom  suverenity  suveréna,  možnosť  jej  zmeny 

a doplnenia  je  teda  založená  len  na  jeho  vôli  vyjadrenej  zmocnením“,94 vlastne  tým 

argumentuje  v prospech  neexistencie materiálneho  jadra  Ústavy  –  presne  taký  je  obsah 

prejavu suveréna či ním vyjadrenej vôle.95

Presadzovanie existencie materiálneho jadra napriek rozhodnutiu prvej ústavodarnej 

generácie nezačleniť ho do textu Ústavy je tak možné interpretovať ako snahu o zvrátenie 

rozhodnutia  zástupcov  suveréna.  Ako  konštatuje  Procházka,  „hľadať  v slovenskej  ústave 

kvalifikované, nadústavné, metafyzicky korelované a metafyzicky legitimované právo znamená 

neprikladať  absolútne  žiadny  význam  rozhodnutiu  ústavodarcu  takéto  jadro  vymedziť 

a chrániť.“96 Pokiaľ tvrdíme, že materiálne jadro je v ústave obsiahnuté aj v prípade, keď sa 

92 BALOG, Boris. Materiálne jadro ústavy. Žilina: EUROKÓDEX, 2014, s. 57.

93 Ibid, s. 140.

94 BALOG, Boris. Zrušenie rozhodnutí o amnestii ústavným zákonom, s. 329.

95 Presnejšie  by ale bolo hovoriť  o zástupcoch  suveréna,  viď vyššie argumentáciu  o mýte ľudu ako tvorcu 

Ústavy z roku 1992. Tým, že v našej argumentácii používame pojem suveréna, nijak nemienime vyjadriť súhlas  

s koncepciou  rozlišujúcou  v slovenských  ústavných  podmienkach  medzi  pôvodným  či  originálnym 

ústavodarcom (chápaným ako tvorcovia Ústavy) a parlamentným či odvodeným ústavodarcom (chápaným ako 

dnešná  Národná  rada).  Práve  naopak,  za  suveréna  považujeme  len  ľud,  konajúci  prostredníctvom  svojich 

volených  zástupcov.  Súčasný  ústavodarca  je  tak  podľa  nášho  názoru  kvalitatívne  rovnocenný  pôvodnému 

ústavodarcovi a je jediným vykonávateľom ústavodarnej moci. Súhlasíme tak s názorom Sváka a Cibulku, podľa 

ktorých  platí,  že  „Národná  rada  Slovenskej  republiky  ako  volený  orgán  reprezentuje  suverenitu  ľudu.  Je 

primárnym štátnym orgánom v republike. Od postavenia Národnej rady Slovenskej republiky je odvodzované 

postavenie ostatných ústavných štátnych orgánov a predstaviteľov verejnej  moci na Slovensku“;  SVÁK, Ján; 

CIBULKA, Ľubor. Ústavné právo Slovenskej republiky. Osobitná časť. Bratislava: Eurokódex, 2009, s. 466.

96 PROCHÁZKA, Radoslav. Ľud a sudcovia v konštitučnej demokracii, s. 31.
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najvyššia moc, zastupujúca suveréna, rozhodla nevčleniť ho do nej, konštatujeme tým vlastne, 

že už žiadneho suveréna niet.

Ústava Slovenskej republiky nielenže neobsahuje výslovne označené materiálne jadro, 

ale ani jej pôvodné chápanie a interpretácia, ktorá ostala nespochybnená prvých 15 rokov po 

jej prijatí,  takéto jadro nepripúšťali. Predný zástanca existencie implicitného jadra Drgonec 

tak  celkom  pravdivo  konštatuje,  že  „roku  1993  nielen,  že  nikoho  nenapadlo  uvažovať 

o materiálnom jadre Ústavy, ale ak by sa taká myšlienka zrodila, bola by všeobecne zatratená 

ako  ústavnoprávne  zvrátená,  bez  opory  v texte  Ústavy.“97 Téza,  že  materiálne  jadro  je 

bezvýnimočne obsiahnuté v každej ústave, nezávisle na jej konkrétnom znení, tak vyznieva 

nepresvedčivo v situácii, keď si toto jadro žiaden z ústavnoprávnych teoretikov pätnásť rokov 

nevšimol a tézy, predstavujúce nutný predpoklad pre jeho existenciu – možná protiústavnosť 

ústavného zákona, hierarchický vzťah medzi Ústavou a ústavnými zákonmi, resp. ústavnými 

zákonmi  navzájom  –  boli  jednohlasne  či  výraznou  väčšinou  odmietané.98 Ak  platí,  že 

v roku 1995  „slovenská  právna  veda  ani  netušila,  že  by  Ústava  mohla  mať  materiálne 

jadro“,99 prečo by sme mali akceptovať tézu, že každá ústava musí mať materiálne jadro? Ako 

správne  varuje  Procházka,  takýto  záver  by  viedol  k otázke,  „ktoré  ďalšie  doktrinálne 

koncepcie sú v ústave prítomné bez toho, aby bolo potrebné ich tam výslovne uviesť. Všetky, 

ktoré sa v nejakej veci ukážu ako ústavno-politicky účelné, len zatiaľ nevieme, ktoré presne to 

sú.“100 Takéto zaobchádzanie s textom Ústavy je podľa nášho názoru nežiadúce a môže viesť 

k závažnému narušeniu právnej istoty a vôbec úcte k Ústave ako základnému zákonu štátu.

Za  nepresnú  považujeme  tiež  vyššie  uvedenú  tézu,  že  Ústava  by  pri  absencii 

materiálneho  jadra  bola  bezhodnotová.101 Ústava  obsahuje  veľké  množstvo  základných 

97 DRGONEC, Ján. Ústava Slovenskej republiky: teória a prax. Bratislava: C. H. Beck, 2015, s. 51.

98 K tomu pozri podkapitolu 1.2 Ústava, ústavné zákony a Ústavný súd.

99 DRGONEC, Ján.  Ústavné právo hmotné, s. 68. Autor to konštatuje v súvislosti s už spomínaným nálezom 

Ústavného súdu PL. ÚS 16/1995, keď odmieta z tam vyjadreného právneho názoru vyvodiť záver o prijatí teórie 

implicitného materiálneho jadra Ústavným súdom.

100 PROCHÁZKA, Radoslav. Ľud a sudcovia v konštitučnej demokracii, s. 31.

101 BALOG, Boris. Materiálne jadro ústavy, s. 74. Nad rámec uvedeného ide Breichová Lapčáková, keď tvrdí, 

že „pokiaľ by ústavný zákonodarca mohol ľubovoľne meniť ústavu, ústava by nebola právne záväzná, ale by sa 

iba  ako  neustále  obnovovaná  uchádzala  o aktuálny  súhlas  orgánov  oprávnených  novelizovať  ústavu“; 

BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ, Marta. Neústavné ústavné zákony? – I. časť, s. 11. Toto tvrdenie považujeme za 

absurdné  –  zákonodarca  je  obdobne  oprávnený  meniť  či  rušiť  zákony  (samozrejme  v medziach  právnych 

predpisov vyššej právnej sily), no v žiadnom prípade to nespochybňuje záväznosť zákona. Nízka rigidita Ústavy 

môže byť nepochybne považovaná za jej závažný nedostatok, no nijakým spôsobom nesúvisí s jej záväznosťou.
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ústavných hodnôt  a ich potenciálna  zmeniteľnosť  na tom nič nemení  – môžeme menovať 

zásady  demokratického  a právneho  štátu,  suverenitu  štátu,  suverenitu  ľudu,  deľbu  moci, 

ochranu  základných  práv  a slobôd a ďalšie.  Ich  veľký  význam tkvie  v tom,  že  poskytujú 

interpretačný návod pre všetko podústavné právo, ktoré zároveň musí byť v súlade s ústavne 

stanovenými  normami  a princípmi,  chrániacimi  tieto  hodnoty.  Samotná  možnosť  meniť 

Ústavu prostredníctvom zástupcov volených v slobodných voľbách je taktiež prejavom hneď 

niekoľkých  významných  ústavnoprávnych  hodnôt  –  politických  práv  občanov, 

demokratického charakteru  štátu a  suverenity  ľudu.  Predstava,  že základné ústavnoprávne 

hodnoty  musia  byť  buď  nezrušiteľné  alebo  vôbec  neexistujú,  sa  nám  zdá  byť  príliš 

zjednodušujúca.102 Súhlasíme tak s Baránym, ktorý v tejto súvislosti zreteľne odlišuje hodnoty 

ústavy od jej  materiálneho jadra,  keď tvrdí,  že  „hodnotový  základ ústavy tvoria hodnoty, 

z ktorých  táto  vychádza  a zároveň  sú  prítomné  v jej  texte  alebo  aspoň  predstavujú  jeho 

preukázateľné pozadie. Materiálne jadro ústavy predstavujú tie jej časti (princípy), ktoré za 

súčasť svojho materiálneho jadra označí samotná ústava.“103

1.3.4 Obsah implicitného materiálneho jadra Ústavy

V prípade, že akceptujeme tézu o existencii implicitného materiálneho jadra Ústavy, 

budeme  musieť  zodpovedať  ďalšiu  spornú  otázku  –  aký  je  jeho  obsah  a čo  všetko  je 

materiálnym jadrom chránené.  Ani medzi zástancami existencie  implicitného materiálneho 

jadra  Ústavy  neexistuje  v tejto  otázke  úplná  zhoda,  aj  keď  výpočty  jednotlivých  prvkov 

materiálneho jadra sa do značnej miery prekrývajú. 

102 Jakub Neumann v tejto súvislosti ukazuje, že často prijímaná dichotómia medzi modernými hodnotovými 

ústavami  (vrátane  Ústavy  Slovenskej  republiky)  a údajne  bezhodnotovými  formalistickými  ústavami  nie  je 

celkom presná – napríklad Weimarská ústava, uvádzaná často ako príklad druhej zo spomínaných kategórií, 

zakotvila  celé  množstvo  významných  ústavnoprávnych  hodnôt  ako  trojdelenie  moci,  republikánsky 

a demokratický  princíp,  nezávislosť  súdnej  moci,  rovnosť  občanov  a ochrana  niektorých  základných  práv; 

NEUMANN,  Jakub.  Kritické  reflexie  materiálneho  jadra  ústavy  v podmienkach  Slovenskej  republiky.  In: 

Právny obzor, 101/4 (2018), s. 3.

103 BARÁNY,  Eduard.  Hodnotový základ  ústavy.  In:  Postavenie  ústavných  súdov  a  ich  vplyv  na  právny 

poriadok štátu: zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Košice: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej 

republiky, 2013, s. 2. Pojem materiálne jadro je tu zjavne potrebné chápať v kontexte slovenskej ústavnoprávnej 

debaty, viď podkapitolu 1.3.1.
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Podľa  Breichovej  Lapčákovej  sú  nezmeniteľné  „základné  princípy,  z ktorých 

ústavodarca vychádzal pri tvorbe Ústavy“ – za tie označuje princípy demokracie a právneho 

štátu, vyjadrené v čl. 1 ods. 1 Ústavy.104 Širšie vymedzuje materiálne jadro Drgonec, keď doň 

okrem  uvedených  princípov  zahŕňa  uznávanie  a dodržiavanie  medzinárodnoprávnych 

záväzkov (čl. 1 ods. 2 Ústavy), suverenitu Slovenskej republiky, deľbu moci, ochranu pred 

zavedením štátnej ideológie či náboženstva a ochranu základných práv a slobôd.105 

Niektorí  autori  označujú  za  rozporné s materiálnym jadrom ústavy tiež  tie  ústavné 

zákony,  ktoré  jednorazovo  a bez  priamej  novelizácie  Ústavy  skracovali  volebné  obdobie 

Národnej rady106 – odkazujú pri tom na nález Ústavného súdu Českej republiky Pl. ÚS 27/09, 

avšak bez bližšieho vysvetlenia jeho relevancie pre slovenské ústavné pomery.107 Breichová 

Lapčáková  v tomto kontexte  konštatuje,  že  vecné  alebo  časové „výnimky nie  sú  zmenami 

ústavy, ale protiústavnosťou, porušením ústavy, ku ktorému je zákonodarca meniaci ústavu 

rovnako  málo  oprávnený  ako  ktorýkoľvek  iný  orgán.  Materiálne  prelamovanie  ústavy  v 

individuálnej  rovine  je  totiž  priamo  namierené  proti  normatívnemu  charakteru  ústavy, 

racionalizujúcemu, stabilizujúcemu pôsobeniu ústavy a jej úlohe ochrany slobody: Politika 

získava prednosť pred Ústavou.“108 Zjavne tak nadväzuje na koncepciu Carla Schmitta, ktorý 

za prelomenie ústavy označoval jedno- či viacrazový zásah do jej ustanovenia, ktoré sa tak 

v individuálne  stanovenej  výnimke  neuplatní,  ale  ponechá si  svoju  platnosť.109 Za  príklad 

prelomenia ústavy uvádzal Schmitt jednorazové predĺženie funkčného obdobia parlamentu či 

prezidenta.110 Podobne argumentuje Procházka, inak výrazný kritik koncepcie materiálneho 

104 BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ, Marta. Neústavné ústavné zákony? – I. časť, s. 14. Na inom mieste autorka 

hovorí  o rozpore  niektorých  ústavných  zákonov  s princípom  deľby  moci,  princípom  zvrchovanosti  ústav, 

zárukami  základných práv  a slobôd a princípom univerzality  ľudských práv;  BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ, 

Marta. Neústavné ústavné zákony? – II. časť, s. 190.

105 DRGONEC, Ján. Neústavnosť ústavných zákonov v podmienkach Slovenskej republiky, s. 658.

106 Ústavný zákon č. 70/1994 Z. z. a ústavný zákon č. 82/2006 Z. z.

107 NIKODÝM,  Dušan.  K ústavnému systému v Slovenskej  republike,  s.  84-85;  OROSZ, Ladislav.  Ústava 

v ohrození  (ústavné  iniciatívy  v rokoch  1993-2010  a ich  dopady  na  aktuálnu  podobu  ústavného  systému 

Slovenskej republiky). In: JERMANOVÁ, Helena; MASOPUST, Zdeněk (eds.). Dvacet let poté: Právo ve víru 

metamorfoz.  Praha:  Ústav  státu  a práva  AV  ČR,  2010,  s.  119.  Druhý  z citovaných  autorov  označuje  za 

protiústavný tiež ústavný zákon č.  332/1998 Z. z.  o predĺžení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí  

zvolených vo voľbách v roku 1994.

108 BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ, Marta. Neústavné ústavné zákony? – I. časť, s. 5-6.

109 SCHMITT, Carl. Constitutional Theory. Durham and London: Duke University Press, 2008, s. 147-148.

110 Ibid, s. 148.
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jadra,  ktorý za neprípustný – a zároveň jediný možný príklad ochrany materiálneho jadra 

Ústavným súdom – označuje akt,  ktorý je formálne prijatý ako ústavný zákon, no svojím 

obsahom predstavuje individuálnu právnu normu zasahujúcu do základných ľudských práv 

a slobôd.111

Najextenzívnejšie  vymedzuje  materiálne  jadro  Ústavy  Boris  Balog.  Zahŕňa  doň 

republikánsku formu vlády,  zvrchovanosť štátu,  princíp legality  pri  výkone verejnej  moci, 

princípy  demokratického  štátu,112 princípy  právneho  štátu  (v  rámci  nich  suverenitu  ľudu, 

deľbu moci a právnu istotu), rešpektovanie a ochranu ľudskej dôstojnosti, garancie ľudských 

práv113 a taktiež ochranu vody a zákaz jej vývozu.114 

Ako konštatuje Káčer, „najväčší problém prívlastku »materiálny« spočíva v tom, že 

jeho význam je  pôvodne iba  negatívny.  Materiálny  je  taký,  ktorý  nie  je  formálny,  tým je 

povedané všetko.“115 Z toho vyvodzuje záver, že diskusie o obsahu materiálneho jadra nemôžu 

nikdy utíchnuť, keďže „základným predpokladom zmysluplného narábania s týmto výrazom je 

práve  iba  negácia  všemocnosti  právnej  procedúry.“116 Procházka  používa  skutočnosť,  že 

111 PROCHÁZKA, Radoslav. Ľud a sudcovia v konštitučnej demokracii, s. 44-45. Na tézu o zákaze ústavných 

zákonov prelamujúcich Ústavu či ústavných zákonov s obsahom individuálnych právnych aktov sa podľa nášho 

názoru  vzťahujú  nami  uvádzané  argumenty  proti  existencii  materiálneho  jadra  Ústavy  a proti  jeho  ochrane 

Ústavným súdom. V konečnom dôsledku sa  jedná  o obsahové  obmedzenie  ústavodarcu  (teda  také,  ktoré  sa 

nevzťahuje na proces  prijímania ústavného zákonu,  ale  mieri  na jeho obsah),  ktoré v slovenskom ústavnom 

systéme  odmietame.  Za  relevantnú  však  považujeme  tézu,  podľa  ktorej  je  čl.  12  ods.  1  klauzulou 

nezmeniteľnosti,  zakazujúcou zrušenie základných práv a slobôd. Aj v prípade,  že túto tézu akceptujeme,  je 

nutné  záver  o nezmeniteľnosti  čl.  12  ods.  1  striktne  oddeľovať  od  otázky  jeho  prípadnej  kontroly,  a to 

predovšetkým zo strany Ústavného súdu. Jasne vymedzené právomoci Ústavného súdu, najmä v čl. 125 Ústavy, 

podľa nášho názoru vylučujú možnosť preskúmavania ústavného zákona kolidujúceho s čl. 12 ods. 1. Ústavy. 

Problematika čl. 12 ods. 1 je, ku škode veci, v slovenskej ústavnoprávnej diskusii prehliadaná.

112 Pod tým chápe demokratickú legitimitu štátnej moci, slobodné voľby, právo zúčastňovať sa na správe vecí  

verejných, slobodnú súťaž politických síl, vládu na čas, ochranu politickej menšiny a právo na odpor.

113 BALOG, Boris. Materiálne jadro ústavy, s. 75-107.

114 BALOG, Boris.  Ochrana vody ako výzva (aj) pre konštitucionalizmus alebo o tom, ako sa potrubie do 

ústavy  dostalo.  Právní  prostor,  20.  3.  2017.  [cit.  5.  4.  2021].  Dostupné  z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/ochrana-vody-ako-vyzva-aj-pre-konstitucionalizmus-alebo-o-

tom-ako-sa-potrubie-do-ustavy-dostalo.

115 KÁČER,  Marek.  Spoločenská  zmluva  ako  argument  proti  materiálnemu  jadru.  In:  GERLOCH,  Aleš; 

KYSELA, Jan a kolektiv.  20 let Ústavy České republiky. Ohlédnutí zpět a pohled vpřed. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 139-140.

116 Ibid, s. 143.
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medzi ústavnoprávnymi teoretikmi neexistuje zhoda o obsahu materiálneho jadra, v prospech 

argumentu o nevhodnosti samotnej koncepcie.117

Za neprijateľnú považujeme tézu o relatívnosti či dynamickosti obsahu materiálneho 

jadra. Balog tak napríklad tvrdí, že „to, čo sa fundamentálne a základné pre spoločnosť a štát 

zdá dnes, môže byť chápané ako úplne bežné v budúcnosti a tým sa miera ochrany a citlivosti 

na takúto oblasť zmení“118 a vyvodzuje z toho záver o možných zmenách obsahu materiálneho 

jadra v čase. Tak dospieva k záveru, že ústavným zákonom č. 306/2014 Z. z., ktorý priamo 

novelizoval Ústavu v čl. 4, bolo materiálne jadro Ústavy rozšírené o ochranu vody.119 

Balogova téza je problematická hneď z niekoľkých príčin – v prvom rade to zjavne 

odporuje  tézam  autora  uvedeným  vyššie  v tejto  kapitole,  ktoré  vyvodzujú  existenciu 

materiálneho jadra z rozhodnutia suveréna či prvej ústavodarnej existencie. V prípade, že by 

sme akceptovali možnosť rozširovania materiálneho jadra Ústavy prostredníctvom ústavných 

zákonov, základná téza o jeho imanentnosti by stratila zmysel. Za najzávažnejší nedostatok 

tejto  tézy  však  považujeme  jej  nijako  nezdôvodnenú  hierarchizáciu  jednotlivých 

ústavnoprávnych  generácií  –  ktorá  by  bola,  aspoň  teoreticky,  pochopiteľná  v prípade 

rozlíšenia  ústavodarnej  generácie  prijímajúcej  Ústavu  a nasledujúcich  ústavodarných 

generácií existujúcich v rámci prijatej Ústavy. Ak totiž súčasný ústavodarca rozšíri ústavným 

zákonom obsah materiálneho jadra,  zaväzuje tým nasledujúceho ústavodarcu a tak sa voči 

nemu  stavia  do  nadradeného  postavenia.  K odôvodneniu  hierarchického  usporiadania 

jednotlivých  ústavodarných  generácií  však  autor  nepredkladá  žiadne  argumenty  –  sme 

presvedčení,  že  toto  rozlišovanie  nemožno  žiadnym spôsobom ospravedlniť.  Navyše  táto 

argumentácia znamená, že materiálne jadro je možné rozširovať, no – práve vzhľadom na 

jeho nezmeniteľnosť – nie je možné ho zužovať, čo môže viesť k hypertrofii materiálneho 

jadra a k postupnému vymiznutiu jeho praktického významu.120

Jedným zo základných problémov vymedzenia obsahu prípadného materiálneho jadra 

je  otázka  legitimity  výberu  jednotlivých  princípov.  V situácií,  keď  žiadne  autoritatívne  a 

117 PROCHÁZKA, Radoslav.  Ľud a sudcovia v konštitučnej  demokracii,  s.  32-33. Túto slabinu koncepcie 

implicitného  jadra  Ústavy  pripúšťa  aj  Balog;  BALOG,  Boris.  Zrušenie  rozhodnutí  o  amnestii  ústavným 

zákonom, s. 331.

118 BALOG, Boris.  Ochrana vody ako výzva (aj) pre konštitucionalizmus alebo o tom, ako sa potrubie do 

ústavy dostalo.

119 Ibid.

120 Drgonec v tejto súvislosti nabáda k zdržanlivosti pri identifikácii prvkov materiálneho jadra Ústavy a varuje  

pred snahou o prílišné rozširovanie jeho obsahu; DRGONEC, Ján. Ústavné právo hmotné, s. 71.
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nesporné vymedzenie neexistuje, sa tak naskytá otázka, z akého dôvodu by mali byť niektoré 

oblasti zahrnuté pod ochranu materiálneho jadra a iné nie. Najväčšmi, no nie výlučne, sa to 

týka otázky ochrany ľudských práv a slobôd – ktoré z nich by mali byť súčasťou materiálneho 

jadra a z akého dôvodu? Ústava samotná neobsahuje žiaden návod, ako túto otázku vyriešiť 

tak, aby sme sa vyhli vysokej miere arbitrárnosti.  Ak však máme prijať tézu o imanentnej 

prítomnosti  istých  základných  princípov  v materiálnom  jadre  ústavy,  musíme  ich  vedieť 

(takmer)  nerozporne  identifikovať  –  aký  zmysel  by  inak  malo  tvrdenie  o imanentnosti 

niečoho, čo sami nevieme definovať a vymedziť?

1.3.5 Ochrana implicitného materiálneho jadra Ústavy

Pokiaľ  sme  otázky  existencie  a obsahu  implicitného  materiálneho  jadra  Ústavy 

označili  za  kontroverzné,  v ešte  väčšej  miere  to  platí  ohľadom  jeho  ochrany.  Medzi 

zástancami existencie implicitného materiálneho jadra je takmer jednohlasne prijímaná 

téza, že k jeho ochrane je Ústavou oprávnený Ústavný súd, a to aj napriek skutočnosti, 

že  Ústava  výslovne  uvedenú  právomoc nestanoví.121 V tejto  podkapitole  identifikujeme 

hlavné  argumenty  v prospech  tejto  právomoci  Ústavného  súdu,  ktoré  podrobíme  kritickej 

analýze.

Aby bolo vôbec namieste uvažovať o právomoci zrušiť ústavný zákon pre jeho rozpor 

s materiálnym jadrom Ústavy, je nutné zodpovedať otázku vzájomného vzťahu Ústavného 

súdu  a Národnej  rady  v roli  ústavodarcu.  Balog  v tomto  kontexte  tvrdí,  že  Národná  rada 

i Ústavný súd sú ako orgány moci ustanovenej v jednej ústavnoprávnej rovine a ich vzájomný 

vzťah  dotvára  princíp  deľby  moci.  Najvyššou  mocou,  stojacou  nad  Národnou  radou 

i Ústavným súdom,  je  ustanovujúca  moc  originálneho  ústavodarcu.122 Podobne  Breichová 

Lapčáková  hovorí  o eventuálnom  preskúmavaní  ústavného  zákona  Ústavným  súdom  ako 

121 Výnimkou je v tomto ohľade Príbelský, ktorý síce zastáva tézu impliticného materiálneho jadra Ústavy, no 

vyvodenie právomoci na zrušenie ústavného zákona Ústavným súdom by podľa neho bolo konaním ultra vires 

pre rozpor s čl. 2 ods. 2 Ústavy. Navrhuje preto explicitnú úpravu materiálneho jadra a právomoci Ústavného 

súdu preskúmavať súlad ústavných zákonov s týmto jadrom; PRÍBELSKÝ, Patrik (ed.) Ústavné právo 20 rokov 

po páde komunizmu, s. 99-100.

122 BALOG, Boris. Materiálne jadro ústavy. Žilina: EUROKÓDEX, s. 121-123.
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o konflikte medzi mocou zákonodarnou a súdnou.123 Podľa tejto autorky platí, že „vo vnútri 

ústavného štátu totiž  nie  je  suverén.  Nie  je  ním ani  ľud ani  parlament.  V demokratickom 

právom  štáte  je  na  rozdiel  od  absolutistického  monarchu  a totalitárnych  režimov  aj  ľud 

a parlament,  ako  jeho  reprezentant,  viazaný  zákonom,  vrátane  najvyššieho  zákona  štátu, 

ústavy. Vo vnútri demokratického právneho štátu nie je neobmedzená suverenita ľudu, iba 

kompetencie, neexistuje koncentrácia, iba deľba moci.“124

Kľúčová je pri vyvodzovaní právomoci Ústavného súdu preskúmavať súlad ústavných 

zákonov  s materiálnym jadrom interpretácia  čl.  124 Ústavy  a jeho  vzťahu  k nasledujúcim 

ustanoveniam. Čl. 124 označuje Ústavný súd ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti, 

pričom  až  nasledujúce  ustanovenia  vymenúvajú  konkrétne  právomoci  Ústavného  súdu. 

Široká  interpretácia  čl.  124  tak  vedie  mnohých  autorov  k záveru,  že  pod  pojmom 

ochrana ústavnosti sa rozumie tiež ochrana materiálneho jadra Ústavy a Ústavný súd 

môže z titulu postavenia nezávislého súdneho orgánu ochrany ústavnosti  vyvodzovať 

právomoc rušiť protiústavné ústavné zákony.125

Často  opakovaným  argumentom  je  v tejto  súvislosti  tvrdenie,  že  ak  má  Ústava 

materiálne jadro a obmedzuje tak konanie ústavodarcu, musí existovať inštitúcia, ktorá toto 

obmedzenie vynúti.126 Obratom sa tak znovu dostávame k odkazu na čl. 124 Ústavy pri téze, 

že „v právnom poriadku Slovenskej republiky nie je vhodnejší spôsob prieskumu ústavnosti 

ústavného zákona, ako je jeho preverenie Ústavným súdom Slovenskej republiky.“127 Podľa 

Drgonca musí Ústavný súd vyvodiť z čl. 124 za účelom ochrany ústavnosti, a to obdobným 

123 BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ, Marta. Ústavodarca verzus ústavný súd, s. 118.

124 Ibid, s. 115.

125 Viď napríklad BALOG, Boris. Materiálne jadro ústavy, s. 177; NIKODÝM, Dušan. K ústavnému systému 

v Slovenskej republike, s. 87; SLAŠŤAN, Miroslav. Metamorfózy polylegálneho ústavného systému Slovenskej 

republiky, s. 105-106; DRGONEC, Ján. Neústavnosť ústavných zákonov v podmienkach Slovenskej republiky, 

s. 646-647.  Breichová  Lapčáková  napríklad  pomerne  lakonicky  konštatuje,  že  „Ústavnému  súdu Slovenskej 

republiky prislúcha právomoc preskúmavať ústavnosť ústavných zákonov,  a to z jeho postavenia nezávislého 

súdneho orgánu ochrany ústavnosti (čl. 124 Ústavy SR)“, bližšie však nevysvetľuje, ako sa táto interpretácia 

čl. 124 vysporadúva so znením čl. 125 ods. 1 písm. a) a čl. 2 ods. 2 Ústavy; BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ, 

Marta. Neústavné ústavné zákony? – II. časť, s. 191-192.

126 SLAŠŤAN, Miroslav. Metamorfózy polylegálneho ústavného systému Slovenskej republiky, s. 106; Tomáš 

ĽALÍK, Tomáš. Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii, s. 92.

127 DRGONEC, Ján. Neústavnosť ústavných zákonov v podmienkach Slovenskej republiky, s. 646.
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spôsobom,  ako  učinil  Najvyšší  súd  Spojených  štátov  amerických  v kauze  Marbury 

v. Madison.128

Balog v uvedenej  súvislosti  konštatuje,  že  „Ústavný súd nemôže  byť  plnohodnotný 

nezávislý  súdny  orgán  ochrany  ústavnosti,  ak  by  bola  mimo  jeho  ústavno-ochrannej 

pôsobnosti niektorá časť ústavy. Súčasne by bolo komplikované hľadať či vytvárať nejaký iný 

ústavný  orgán,  ktorý  by  korigoval  neústavné  excesy  ústavodarnej  moci  reprezentovanej 

slovenským parlamentným ústavodarcom – národnou radou. Preto je ústavný súd povolaný 

na ochranu materiálneho jadra ústavy.“129

V prvom rade považujeme za nutné analyzovať ustanovenie čl. 125, ktoré vymenúva 

právomoci Ústavného súdu pri rušení právnych predpisov. V čl. 125 ods. 1 písm. a) až d) 

Ústavy je podrobne definovaná právomoc Ústavného súdu pri rušení jednotlivých právnych 

predpisov,130 pričom za kľúčové možno považovať písm. a), ktoré hovorí o súlade  zákonov 

s ústavou,  ústavnými zákonmi a tam vymedzenou kategóriou medzinárodných zmlúv. Práve 

nesporné  znenie  čl.  125  viedlo  slovenskú  ústavnoprávnu  doktrínu  k názoru  –  ktorý  bol 

prinajmenšom 15 rokov po prijatí  Ústavy jednohlasne  prijímaný –,  že Ústavný súd nemá 

právomoc preskúmavať ústavnosť ústavného zákona.131 Základom pre túto tézu bol názor, že 

„Ústava  Slovenskej  republiky  vymedzuje  vecnú  pôsobnosť  ústavného  súdu  ako  taxatívne 

vymenovaný  okruh právnych vecí,  v  ktorých  ústavný  súd rozhoduje.“132 V prospech tohto 

záveru svedčí tiež rovnako jednohlasné prijímanie tézy, že Ústavný súd smie preskúmavať len 

súlad právneho predpisu vyššej právnej sily s právnym predpisom nižšej právnej sily a nie 

128 Ibid, s. 645.

129 BALOG, Boris. Materiálne jadro ústavy, s. 177.

130 Ústava tu rozlišuje štyri  kategórie:  1) zákony, 2) nariadenia vlády,  všeobecne záväzné právne predpisy 

ministerstiev  a ostatných  ústredných  orgánov  štátnej  správy,  3)  všeobecne  záväzné  nariadenia  podľa  čl.  68 

Ústavy,  4)  všeobecne  záväzné  právne  predpisy  miestnych  orgánov  štátnej  správy  a  všeobecne  záväzné 

nariadenia orgánov územnej samosprávy podľa čl. 71 ods. 2 Ústavy.

131 Viď  napríklad  BRÖSTL,  Alexander.  O ústavnosti  ústavných  zákonov,  s.  18;  NIKODÝM,  Dušan. 

Kompatibilita  ústavného  systému.  In:  Právny  obzor,  90/5  (2007),  s.  394;  DOBROVIČOVÁ,  Gabriela. 

Rozhodnutia  Ústavného  súdu  Slovenskej  republiky  a pramene  práva,  s.  402;  PALÚŠ,  Igor;  SOMOROVÁ, 

Ľudmila. Štátne právo Slovenskej republiky, s. 448; DRGONEC, Ján. Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej 

republiky. 2. vydanie. Šamorín: Heuréka, 2013, s. 140; OROSZ, Ladislav. Ústavný systém Slovenskej republiky 

–  všeobecná  charakteristika,  hodnotenie,  perspektívy,  s.  71;  ČIČ,  Milan  a kolektív.  Komentár  k Ústave 

Slovenskej republiky, 1997, s. 428.

132 PALÚŠ, Igor; SOMOROVÁ, Ľudmila. Štátne právo Slovenskej republiky, s. 427.
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súlad dvoch právnych predpisov rovnakej právnej sily,133 a to v spojení s vyššie uvádzanou 

a judikatúrou Ústavného súdu zastávanou134 tézou o zhodnej právnej sile Ústavy a ústavných 

zákonov. Tento názor výslovne podporil Ústavný súd, keď konštatoval, že „Ústavný súd nie je 

príslušný na konanie o súlade právnych predpisov rovnakej právnej sily.“135

Interpretáciu  čl.  124  Ústavy,  ktorá  nereflektuje  kompetenčné  ustanovenie  čl.  125, 

pokladáme za nesprávnu. V prvom rade čl. 124 nepovažujeme za kompetenčné ustanovenie 

a právomoci  Ústavného  súdu  sú  podľa  nášho  názoru  taxatívne  vymedzené 

v nasledujúcich ustanoveniach.136 Zároveň je nutné zdôrazniť, že aj samotný čl. 124 Ústavy 

hovorí  o ochrane ústavnosti a nie  ochrane  Ústavy či  jej  materiálneho jadra.  Je  zjavné,  že 

tvorcovia  Ústavy  pod  pojmom  ochrany  ústavnosti  nechápali  rušenie  ústavných  zákonov 

Ústavným súdom pre  ich  eventuálnu  protiústavnosť.137 V neprospech  takejto  interpretácie 

pojmu  ochrana ústavnosti  svedčí tiež Dôvodová správa k Ústave, ktorá čl.  124 komentuje 

takto: „Navrhuje sa zriadiť ústavný súd ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti. Jeho 

133 Viď napríklad ŠRAMEL, Bystrík.  Ústavné súdnictvo,  s.  46-47;  PALÚŠ, Igor;  SOMOROVÁ, Ľudmila. 

Štátne právo Slovenskej republiky, s. 448; ČIČ, Milan a kolektív. Komentár k Ústave Slovenskej republiky, 1997, 

s. 424. Výlučne s preskúmavaním právnych predpisov odlišnej právnej sily pracujú tiež ďalší autori, viď napr. 

KĽUČKA,  Ján.  K niektorým  problémom  konania  o súlade  právnych  predpisov  pred  Ústavným  súdom 

Slovenskej  republiky. In:  Justičná revue,  1/2004,  s.  2 an.;  ČIČ, Milan; MAZÁK,  Ján; OGURČÁK, Štefan. 

Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, s. 17, 38, 121-129; PROCHÁZKA, Radoslav; KÁČER, 

Marek. Teória práva., s. 158, 174.

134 I. ÚS 39/1993.

135 PL. ÚS 14/2000.

136 V tejto  súvislosti  možno  odkázať  na  Drgonca,  podľa  ktorého  „v  materiálnom právnom štáte  musí  byť 

vylúčené, aby sa kompetencie orgánu štátu určili demonštratívnym výpočtom“; DRGONEC, Ján. Ústavné právo 

hmotné,  s. 312.  Ak  by  sme  však  akceptovali  tézu  o právomoci  Ústavného  súdu  chrániť  materiálne  jadro 

prostredníctvom preskúmavania ústavných zákonov, znamenalo by to, že jeho právomoci považujeme práve za 

demonštratívne určené – to je podľa nášho názoru v rozpore s čl. 2 ods. 2 Ústavy.

137 ČIČ, Milan. Ústavný súd Slovenskej republiky – orgán ochrany ústavnosti. In: Právny obzor, 76/4 (1993), s. 

329-338. Citovaný autor bol jedným z hlavných pôvodcov textu Ústavy a v čase vydania citovaného diela tiež 

predsedom Ústavného súdu. O rovnakých záveroch svedčí tiež už citovaný prvý komentár k Ústave, ktorého 

autori  pod pojmom kontroly ústavnosti  chápu skúmanie súladu podústavných noriem s Ústavou a ústavnými 

zákonmi (užší zmysel), respektíve tiež skúmanie súladu iných právnych predpisov nižšej právnej sily s právnymi 

predpismi vyššej právnej sily (širší zmysel); ČIČ, Milan a kolektív.  Komentár k Ústave Slovenskej republiky, 

1997, s. 423.
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základnou pôsobnosťou je zabezpečiť súlad právneho poriadku. Ak právny predpis odporuje 

predpisu vyššej sily, ústavný súd ho rozhodnutím pozbaví účinnosti.“138

O nesprávnom  chápaní  vzťahu  medzi  Národnou  radou  v postavení  ústavodarcu 

a Ústavným súdom sme sa zamýšľali už vyššie, na tomto mieste preto pripojíme k uvedenej 

problematike  iba  niekoľko  poznámok.  Ako  správne  postrehol  Kubina,  argumentácia 

zástancov  právomoci  Ústavného  súdu  preskúmavať  ústavné  zákony  je  selektívna 

a nekonzistentná.  Títo  autori  na  jednej  strane  interpretujú  právomoc  Národnej  rady 

k prijímaniu  ústavných zákonov reštriktívne,  a to  v rozpore  s gramatickým,  systematickým 

i logickým výkladom príslušných ustanovení čl. 72, čl. 84 ods. 4 a čl. 86 písm. a) Ústavy, no 

na  druhej  strane  zo  statusového  (a  nie  kompetenčného)  ustanovenia  čl.  124  vyvodzujú 

mimoriadne  extenzívnym  výkladom  spomínanú  právomoc  Ústavného  súdu.  Správna 

interpretácia by však mala byť presne opačná, a to jednak s ohľadom na vyššiu demokratickú 

legitimitu  Národnej  rady a predovšetkým s ohľadom na jej  postavenie  ústavodarnej  moci, 

zatiaľ  čo  Ústavný  súd  je  „len“  predstaviteľom  jednej  z troch  mocí,  podriadených 

ústavodarcovi.139 Ústavný súd je  viazaný  nielen  Ústavou,  ale  tiež  ústavnými  zákonmi,  čo 

pojmovo vylučuje ich preskúmavanie zo strany Ústavného súdu.

V neprospech právomoci Ústavného súdu preskúmavať ústavné zákony argumentuje 

Radoslav  Procházka  tiež  s odkazom  na  suverenitu  ľudu.  Ak  je  totiž  Ústavný  súd  ako 

nepriamo volený orgán oprávnený zrušiť právny predpis prijatý ústavodarcom ako najvyššou 

mocou  v štáte  a priamym zmocnencom ľudu,  nemožno  už  hovoriť  o suverenite  ľudu,  ale 

o suverenite  Ústavného  súdu.140 Ten  síce  formálne  nemôže  Ústavu  meniť,  no  fakticky 

rozhoduje o jej konkrétnom obsahu, nakoľko ju autoritatívne vykladá a je oprávnený zrušiť jej 

priamu  či  nepriamu  novelizáciu.  Navyše  jeden  z kľúčových  argumentov  v prospech 

diskutovanej právomoci Ústavného súdu – teda nutnosť brániť prípadnému zneužitiu moci zo 

strany ústavodarcu a predpoklad, že Ústavný súd bude v tejto činnosti úspešný – naráža na 

ústavnú  realitu,  v ktorej  je  sudca  nemenej  omylným  či  korumpovateľným  než  poslanec. 

Rovnako ako môže ústavodarca prijať mimoriadne nespravodlivý ústavný zákon, môže súd 

vydať mimoriadne nespravodlivý rozsudok či nález.141

138 Citované podľa ČIČ, Milan a kolektív. Komentár k Ústave Slovenskej republiky, 1997, s. 411.

139 KUBINA, Peter. Kde sú hranice ústavodarnej moci?, s. 87-88.

140 PROCHÁZKA, Radoslav. Ľud a sudcovia v konštitučnej demokracii, s. 99.

141 Ibid, s. 102-104. To ostatne uznáva aj Ľalík, podľa ktorého je súd „inštitúciou štátu, ktorá štatisticky robí 

chyby rovnako ako iná inštitúcia. Aj ústavný súd môže vydať neústavné rozhodnutie v materiálnom zmysle. [...] 

Preto aj na základe uvedeného si myslím, že sudcovia a súdy nie sú morálne spôsobilejší ako zástupcovia ľudu 
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Ak  teda  akceptujeme  tézu,  že  aj  Ústavný  súd  môže  rozhodnúť  protiústavne  či 

v rozpore  s potenciálnym  materiálnym  jadrom  Ústavy,  dostávame  sa  pred  problém,  ako 

možno zabrániť tomuto excesu.  Pokiaľ nad právomoc ústavodarcu stanovíme právomoc 

Ústavného súdu rušiť jeho akty, kto bude strážiť výkon právomoci Ústavného súdu? 

Ako postrehol Hobbes, suverenita je z podstaty tohto pojmu neobmedzená a nekončený regres 

naznačený vyššie nie je možný.142 Zákonite preto musí existovať orgán či inštitúcia, ktorá vo 

veciach  práva  má v rámci  konkrétneho právneho poriadku posledné slovo.  Podľa  Kubinu 

v tejto súvislosti platí, že „v demokratických formách vlády má toto posledné slovo suverén 

(ľud), kým v nedemokratických alebo menej demokratických formách vlády má toto posledné 

slovo  buď jednotlivec  alebo  elitná  skupina  osôb  definovaná  napr.  príslušnosťou  k určitej 

politickej strane, triede, rase, náboženstvu, profesii alebo inému stavu.“143 Preto vloženie tejto 

právomoci do rúk Ústavného súdu, navyše v rozpore s vôľou ústavodarcu, zasahuje samotnú 

podstatu demokratického štátu.

Vzhľadom na vyššie uvedené argumenty tak dospievame k názoru, že Ústavný súd 

podľa Ústavy nemá právomoc preskúmavať ústavný zákon, a to ani na základe čl. 124 

Ústavy. V prípade, že by si Ústavný súd takúto právomoc nárokoval, postupoval by podľa 

nášho názoru v rozpore s čl. 2 ods. 2 Ústavy, podľa ktorého „štátne orgány môžu konať iba na 

základe  ústavy,  v  jej  medziach  a  v  rozsahu  a  spôsobom,  ktorý  ustanoví  zákon.“  Táto 

skutočnosť predstavuje pre teóriu materiálneho jadra ústavy nepreklenuteľný problém. Ako 

argumentuje Procházka, „princíp legality nevyhnutne musí byť súčasťou materiálneho jadra 

ústavy  pri  akomkoľvek jeho vymedzení.  Princíp,  ktorý definuje  podstatu  právneho štátu a 

konštitučnej demokracie, jednoducho nemôže byť z materiálneho jadra ústavy vyňatý. Ak z 

princípu legality pre ústavný súd celkom jednoznačne vyplýva zákaz konať o súlade ústavných 

zákonov  s  ústavou,  potom  je  ochrana  materiálneho  jadra  ústavy  ústavným  súdom 

bezprostredným  porušením  samých  základov  právneho  štátu.  [...] Ak  má  ochrana  ústavy 

spočívať v priamom porušení výslovného zákazu, ktorý sama ustanovuje, potom nie je zrejmý 

účel takejto ochrany.“144 

v parlamente  robiť  morálne  správnejšie  rozhodnutia,  či  vyjadrovať  hodnoty  či  princípy“;  ĽALÍK,  Tomáš. 

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii s. 128.

142 HOBBES, Thomas. Leviathan. Praha: OIKOYMENH, 2010, s. 225. O nezmyselnosti nekonečného regresu 

je  presvedčený  aj  Drgonec,  avšak  vyvodzuje  z toho  opačný  záver  –  je  nezmyselné  stavať  ďalší  orgán  nad 

Ústavný súd, aby kontroloval, ako dodržiava ústavnosť; DRGONEC, Ján. Ústavné právo hmotné, s. 79-80.

143 KUBINA, Peter. Kde sú hranice ústavodarnej moci?, s. 84.

144 PROCHÁZKA, Radoslav. Ľud a sudcovia v konštitučnej demokracii, s. 33-34.
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Ako  výstižne  konštatuje  Drgonec  z pozície  obhajcu  diskutovanej  právomoci 

Ústavného  súdu,  „zmena  kontroly  ústavnosti  ústavných  zákonov  z  materiálneho  hľadiska 

predstavuje  v  takom  prostredí  [slovenského  ústavného  systému] revolučnú  zmenu.“145 

Považujeme však za nežiadúce, aby k takejto revolučnej zmene dochádzalo nie na základe 

demokratického  rozhodnutia  o znení  Ústavy,  ale  na  základe  mimoriadne  kontroverznej 

a podľa nášho názoru nepresvedčivej argumentácie niektorých ústavnoprávnych teoretikov.

145 DRGONEC, Ján.  Ústava Slovenskej  republiky: teória a prax,  s.  60. O v skutku revolučnej  povahe tejto 

zmeny svedčí okrem iného aj tá skutočnosť, že samotný Drgonec tvrdil v o tri roky mladšej práci presný opak, 

teda že „Ústavný súd nemôže preskúmať schválený ústavný zákon ani v prípade očividného nesúladu s Ústavou 

Slovenskej republiky“; DRGONEC, Ján. Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, s. 140.
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2. Komparatívny pohľad na problematiku implicitného materiálneho jadra 

ústavy

V druhej kapitole sa budeme venovať komparatívnemu pohľadu na implicitné obmedzenia 

ústavodarnej moci pri zmenách či doplnení ústavy. Nie je v možnostiach tejto práce predložiť 

vyčerpávajúci  rozbor  zahraničných  ústavných  systémov  ani  kritickú  analýzu  jednotlivých 

koncepcií a argumentov používaných na ich podporu. Našim cieľom bude stručne zmapovať 

základné  prvky  doktríny  implicitného  materiálneho  jadra  ústavy  vo  vybraných  štátoch 

a zhodnotiť  ich  prípadnú  relevanciu  pre  slovenské  ústavné  pomery.  Tromi  ústavnými 

systémami bez explicitne stanoveného materiálneho jadra ústavy, ktoré budeme analyzovať, 

budú ústavy Indie, Kolumbie a Spojených štátov amerických.

2.1 India

Ústava Indie (ďalej tiež v tejto podkapitole ako „Ústava“) bola prijatá Ústavodarným 

zhromaždením Indie dňa 26.  11.  1949.  Ako už  bolo uvedené vyššie,  Ústava  neobsahuje 

explicitné  vymedzenie  materiálneho  jadra  a neobmedzuje  tak  ústavodarnú  moc 

obsahovými  limitmi. Kľúčový  je  v tomto  ohľade  čl.  368,  nadpísaný  Amendment  of  the 

Constitution.  Ten  v pôvodnom  znení  rozlišoval  dva  režimy  ústavných  zmien  –  v rámci 

všeobecného režimu stanovil  pre schválenie  dodatku k Ústave požiadavku súhlasu prostej 

väčšiny všetkých členov a dvojtretinovej väčšiny prítomných členov oboch komôr parlamentu 

a súhlas  prezidenta.  Špeciálny  režim  –  vzťahujúci  sa  na  úpravu  taxatívne  vymedzených 

ustanovení Ústavy, zastúpenia členských štátov federácie v parlamente a zmeny samotného 

čl. 368 – okrem uvedených náležitostí vyžadoval tiež súhlas aspoň polovice zákonodarných 

zborov štátov, vymenovaných v prílohe č. 1 k Ústave.146

Už na začiatku 50. rokov však boli v Indii vypracované prvé koncepcie implicitného 

materiálneho  jadra  ústavy.  V kauze  Sankari  Prasad  v.  Union  of  India  z roku  1951  tak 

sťažovateľ pred Najvyšším súdom Indie (ďalej tiež v tejto podkapitole ako „Najvyšší súd“) 

argumentoval,  že základné práva garantované Ústavou sú nezrušiteľné,  a to  ani  dodatkom 

146 Čl. 368 Ústavy Indie.
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k Ústave.147 Odkazoval pritom na čl. 13 ods. 2 Ústavy, podľa ktorého sú všetky zákony (all 

laws),  ktoré  sú  v rozpore  s Hlavou  III.  Ústavy,  zakotvujúcou  ochranu  základných  práv, 

neplatné.148 Najvyšší súd túto argumentáciu odmietol s konštatovaním, že Ústava neobsahuje 

obmedzenie  ústavodarnej  moci,  ktoré by z jej  dosahu vyňalo ustanovenia  Hlavy III.  – jej 

tvorcom podľa súdu nič nebránilo k tomu, aby takéto obmedzenie včlenili do textu Ústavy.149 

Najvyšší súd potvrdil svoju interpretáciu čl. 368 a čl. 13 ods. 2 Ústavy aj v prípade  Sajjan 

Singh  v.  State  of  Rajasthan z roku  1964.150 Prvý  pokus  o súdne  vynútenie  doktríny 

materiálneho jadra Ústavy Indie tak bol neúspešný.

Na pozadí odmietnutia doktríny implicitného materiálneho jadra Ústavy spočívajúceho 

v ochrane  základných  práv  dochádza  v Indii  k formulácii  odlišnej  koncepcie  materiálneho 

jadra  –  doktríny  základnej  štruktúry  Ústavy.  Za  jej  počiatky  možno  označiť prednášku 

profesora Dietricha Conrada na Banaras Hindu Univerzity z februára 1965, nazvanú Implied 

Limitations of the Amending Power. Conrad v nej zdôraznil, že akýkoľvek orgán zmocnený 

k zmene  ústavy,  aj  ak  nie  je  výslovne  obmedzený  v tejto  právomoci,  nemôže  zo  svojej 

podstaty zmeniť základné piliere ústavy, ktoré podporujú jeho ústavnú autoritu.151 

Uvedená koncepcia zarezonovala medzi mnohými ústavnoprávnymi teoretikmi v Indii 

a M.  K.  Nambyar  ju  ako  zástupca  sťažovateľa  predostrel  Najvyššiemu  súdu  v kauze 

Golaknath  v.  State  of  Punjab z roku  1967.152 Sťažovateľ  pred  súdom  argumentoval,  že 

„základné  práva  sú  súčasťou  základnej  štruktúry  ústavy  a ústavodarná  moc  [amending 

power] môže  byť  vykonávaná  len  za  účelom  zachovania,  a nie  zničenia,  podstaty  týchto 

práv.“153 Najvyšší súd túto argumentáciu neakceptoval,  no odchýlil  sa od svojho právneho 

názoru formulovaného v rozhodnutiach  Sankari Prasad v. Union of India  a  Sajjan Singh v. 

147 UDDIN, Mohammad Moin; NABI, Rakiba. Judicial Review of Constitutional Amendmeents in Light of the 

„Political  Question“ Doctrine:  A Comparative Study of the Juriprudence of Supreme Courts of Bangladesh, 

India an the United States. In: Journal of the Indian Law Institute, 58/3 (2016), s. 321.

148 MATE, Manoj. Two Paths to Judicial Power: The Basic Structure Doctrine and Public Interest Litigation in  

Comparative Perspective. In: San Diego International Law Journal, 175/12 (2010), s. 181.

149 UDDIN, Mohammad Moin; NABI, Rakiba. Judicial Review of Constitutional Amendmeents in Light of the 

„Political Question“ Doctrine, s. 321.

150 MATE, Manoj. Two Paths to Judicial Power, s. 182.

151 RAZA,  Aqa.  Doctrine  of  Basic  Structure:  A Critique.  26.10.2020  [cit.  27.3.2021].  Dostupné  z: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3715099, s. 3.

152 Ibid.

153 BESHARA, Christopher J. Basic Structure Doctrines and the Problem of Democratic Subversion: Notes 

from India. In: VRÜ Verfassung und Recht in Übersee, 48/2 (2015), s. 111.
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State of Rajasthan. Súd v tesnom pomere 6:5 rozhodol, že dodatok k Ústave podľa čl. 368 je 

zákonom (law) v zmysle čl. 13 ods. 2 a akýkoľvek dodatok zasahujúci či odstraňujúci práva 

podľa Hlavy III. Ústavy, je neplatný.154 Z tejto interpretácie nevyvodil súd záver o neplatnosti 

napadnutého 1., 4. a 14. dodatku k Ústave, ale konštatoval, že od okamihu rozhodnutia nie je 

v právomoci parlamentu zmeniť dodatkami k Ústave ustanovenia Hlavy III.155

Posledná, tretia fáza vývoja doktríny implicitného materiálneho jadra Ústavy započala 

rozhodnutím  Najvyššieho  súdu  v prípade  Kesavananda  Bharati  v.  State  of  Kerala  v roku 

1973, ktoré zrejme možno považovať za najvýznamnejšie rozhodnutie súdu v jeho doterajšej 

histórii.  Rozhodnutie v kauze  Golaknath v. State of Punjab  bolo značnou časťou politickej 

reprezentácie Indie prijaté mimoriadne kriticky a viedlo k schváleniu 24. dodatku k Ústave. 

Tento dodatok okrem iného včlenil do Ústavy čl.  13 ods. 4, podľa ktorého sa nič v tomto 

článku  nevzťahuje  na  dodatky  k Ústave.  Dodatok  taktiež  upravil  postup  vyvlastňovania 

majetku  pre  verejný  prospech  a vyňal  otázku  adekvátnosti  výšky  náhrady  zo  súdneho 

preskúmavania.156

Významným  aspektom  nálezu  Kesavananda  je,  že  Najvyšší  súd  v ňom  rozhodol 

tesnou väčšinou 7 z 13 sudcov, pričom väčšinu tvorili okrem štyroch sudcov pod vedením 

predsedu súdu Sikriho ďalší traja sudcovia, ktorí vypracovali súbežné stanoviská (concurring 

opinion).157 Aj zástankyňa doktríny základnej štruktúry ústavy Virenda Kumar konštatuje, že 

„zmätok spôsobený mimoriadne rozdeleným súdom v kauze Kesavananda Bharati nevyhnutne 

poznačil následný vývoj zásady základnej štruktúry.“158

Najvyšší  súd  predovšetkým  v rozhodnutí  Kesavananda odmietol  argumentáciu 

odkazujúcu na prirodzenoprávny pôvod základných práv, keď ústami predsedu súdu uviedol, 

že  základné  práva  „sú  stanovené  ústavou  a preto  môžu  byť  zúžené  či  odobraté  [...] 

prostredníctvom procesu prijatia  dodatku k ústave.“159 Súd tak prelomil  svoj právny názor 

154 KUMAR,  Virenda.  Basic  Structure  of  the  Indian  Constitution:  Doctrine  of  Constitutionally  Controlled 

Governance [From Kesavananda Bharati to I. R. Coelho]. In: Journal of the Indian Law Institute, 49/3 (2007), 

s. 369.

155 UDDIN, Mohammad Moin; NABI, Rakiba. Judicial Review of Constitutional Amendmeents in Light of the 

„Political Question“ Doctrine, s. 322-323.

156 KUMAR, Virenda. Basic Structure of the Indian Constitution, s. 369.

157 Ibid, s. 367; RAZA, Aqa. Doctrine of Basic Structure, s. 21.

158 KUMAR, Virenda. Basic Structure of the Indian Constitution, s. 367.

159 JACOBSOHN, Gary Jeffrey. An unconstitutional constitution? A comparative perspective. In: International 

Journal of Constitutional Law, 4/3 (2006), s. 474.
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formulovaný v rozhodnutí  Golaknath a konštatoval, že Hlava III. nie je bez ďalšieho vyňatá 

z dosahu  ústavodarnej  moci,  nakoľko  pod  pojem  zákona  nemožno  vzťahovať  dodatky 

k Ústave prijímané podľa čl. 368.160

Kľúčovým aspektom rozhodnutia  Kesavananda  však  bola  akceptácia  doktríny 

základnej štruktúry Ústavy zo strany súdu. Podľa predsedu súdu Sikriho platí, že „každé 

ustanovenie ústavy môže byť zmenené, ak vo výsledku zostáva zachovaná základná štruktúra 

[basic  foundation  and  structure] ústavy.“161 Sudcovia  Grover  a Shelat  v rámci  súbežného 

stanoviska konštatovali, že moc meniť ústavu „musí byť vykonávaná v rámci ústavy. Nemôže 

odstrániť  ústavu alebo vytvoriť  novú, ani  nahradiť  či  meniť  základné náležitosti  štruktúry 

ústavnej štruktúry [the essential elements of the Constititutional structure].“162 Odvolali sa na 

koncepciu  rozlišovania  medzi  pouvoir  constituent a pouvoir  constitué,  pričom  parlament 

označili za predstaviteľa druhej z menovaných mocí. V tejto súvislosti sudca Hedge upozornil 

na  skutočnosť,  že  aj  dvojtretinová  väčšina  oboch  komôr  Parlamentu  môže  byť  zvolená 

menšinou voličov a je tak neprijateľné tvrdiť, že táto väčšina je vždy bez ďalšieho oprávnená 

hovoriť  v mene  celého  národa.163 Za  kľúčový  možno  v rámci  tejto  doktríny  považovať 

textualistický  argument,  podľa  ktorého  „pojem  ´doplnenie´  [amendment]  postuluje,  že 

pôvodná ústava je zachovaná bez straty identity aj napriek jej zmene.“164

Súd  sa  po  formulovaní  doktríny  základnej  štruktúry  ústavy  zaoberal  otázkou,  čo 

presne je  jej  obsahom.  Vzhľadom na vyššie  uvedenú názorovú roztrieštenosť súdu sa 

nepodarilo dosiahnuť konsenzus o konkrétnych prvkoch základnej štruktúry,  pričom 

jednotliví sudcovia vypracovali rôzne výpočty základných zásad ústavy.165 Za významné 

možno v tejto súvislosti považovať stanovisko predsedu Sikriho, podľa ktorého tvorí základnú 

štruktúru Ústavy päť zásad: (1) nadradenosť Ústavy, (2) republikánska a demokratická forma 

vlády, (3) sekulárny charakter štátu, (4) deľba moci medzi zákonodarnú, výkonnú a súdnu a 

160 KUMAR, Virenda. Basic Structure of the Indian Constitution, s. 369.

161 RAZA, Aqa. Doctrine of Basic Structure, s. 21.

162 Ibid, s. 27.

163 TRIPATHI, P. K. Rule of Law, Democracy, and the Frontiers of Judicial Activism. In:  Journal of Indian 

Law Insitutte, 17/1 (1975), s. 35.

164 Stanovisko sudcu Khannu, citované podľa JACOBSOHN, Gary Jeffrey. An unconstitutional constitution?, 

s. 479.

165 UDDIN, Mohammad Moin; NABI, Rakiba. Judicial Review of Constitutional Amendmeents in Light of the 

„Political Question“ Doctrine, s. 324.
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(5) federálny charakter Ústavy. Tieto zásady sú podľa Sikriho „poľahky odvoditeľné nielen 

z preambuly, ale aj z celej systematiky ústavy.“166

Doktrínu formulovanú v rozhodnutí Kesavananda Najvyšší súd vyložil v ďalšej kauze 

Indira Gandhi v. Raj Narain. Zárodkom kauzy bolo rozhodnutie Vrchného súdu v Allahabade 

zo dňa 12. 6. 1975, v ktorom uvedený súd zrušil zvolenie premiérky Indiry Gándhiovej do 

parlamentu z dôvodu jej zapojenia sa do volebnej korupcie.167 V reakcii na toto rozhodnutie 

vyhlásila Gándhiová dňa 25. 6. núdzový stav, na základe ktorého boli suspendované niektoré 

základné práva a dochádzalo tiež k zatýkaniu tisícok politických oponentov vlády. Parlament 

vzápätí,  v obave o možnú ingerenciu  súdnej  moci  do  otázky  vymenovania  Gándhiovej  za 

premiérku, prijal  38. dodatok k Ústave, ktorý vyňal zo súdneho preskúmavania vyhlásenie 

núdzového stavu, akty prijaté na jeho základe a niektoré ďalšie akty, a 39. dodatok k Ústave, 

ktorý  zrušil  volebné  zákony  porušené  Gándhiovou  a vyňal  akt  menovania  premiéra  zo 

súdneho preskúmavania.168 

Najvyšší  súd  v rozhodnutí  Indira  Gandhi  v.  Raj  Narain  v prvom  rade  zrušil 

rozhodnutie Vrchného súdu o neplatnosti zvolenia Indiry Gándhiovej do Parlamentu, pričom 

konštatoval  ústavnosť  38. dodatku  na  základe  tézy,  že  retroaktívnosť  dodatku  per  se 

nezakladá  narušenie  základnej  štruktúry  Ústavy.  Naopak,  za  nesúladný  so  základnou 

štruktúrou,  a preto  protiústavný,  označil  39.  dodatok,  nakoľko  jedným  z prvkov  tejto 

základnej  štruktúry bola podľa súdu zásada preskúmateľnosti  rozhodnutí  orgánov verejnej 

moci súdmi.169

Na  rozhodnutie  v kauze  Indira  Gandhi znovu  zareagoval  Parlament,  a to  prijatím 

42. dodatku,  ktorý výslovne označil  jeho ústavodarnú moc za neobmedzenú a vyňal  ju  zo 

súdneho preskúmavania. V rozhodnutí Minerva Mills. v. Union of India však Najvyšší súd 

zrušil aj tento dodatok, pričom argumentoval, že doktrína základnej štruktúry je sama 

o sebe súčasťou základnej štruktúry Ústavy a je tak dodatkom neodstrániteľná.170 Sudca 

Bhagwati  v tejto  súvislosti  varoval,  že  „ak  by  parlamentu  prostredníctvom  prijímania 

dodatkov  k ústave  bola  zverená  neobmedzená  moc  meniť  ústavu,  prestal  by  byť  mocou 

166 RAZA, Aqa. Doctrine of Basic Structure, s. 21.

167 BESHARA, Christopher J. Basic Structure Doctrines and the Problem of Democratic Subversion, s. 115.

168 JACOBSOHN, Gary Jeffrey. An unconstitutional constitution?, s. 475.

169 BESHARA, Christopher J. Basic Structure Doctrines and the Problem of Democratic Subversion, s. 116.

170 Ibid, s. 119.
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podriadenou  ústave,  a stal  by  sa  jej  nadradenou,  keďže  by  mal  moc  zmeniť  celú  ústavu 

vrátane jej základnej štruktúry, a dokonca aj moc úplne ju odstrániť zmenou jej identity.“171

Najvyšší súd následne aplikoval doktrínu základnej štruktúry aj v ďalších prípadoch, 

ako napríklad Waman Rao v. Union of India, Maharao Sabih Shri Bhim Singh ji v. Union of 

India,  IR  Coelho  v.  State  of  Tamil  Nadu apod.,172 avšak  za  jej  kostru  možno  považovať 

predovšetkým vyššie rozoberané rozsudky. 

Napriek silnejúcej akceptácii  doktríny medzi sudcami Najvyššieho súdu platí,  že sa 

v Indii jedná o polarizujúcu koncepciu.173 V doktrinálnej debate sa postupne vykryštalizovalo 

niekoľko kritických argumentov proti tejto koncepcii. Sudca Palekar v disentnom stanovisku 

k rozhodnutiu  Kesavananda odmietol  rozlišovanie  medzi  mocou  ustanovujúcou 

a ustanovenou, keď konštatoval, že ktokoľvek, kto disponuje mocou zmeniť ústavu, je mocou 

ustanovujúcou.  V tejto  súvislosti  upozornil  sudca  Dwivedi,  rovnako  v nesúhlasnom 

stanovisku  k rozhodnutiu  Kesavananda,  že  Ústavodarné  zhromaždenie,  ktoré  v roku 1949 

prijalo Ústavu Indie, nebolo na rozdiel od súčasného Parlamentu voleným orgánom.174

Proti  doktríne  základnej  štruktúry  formuloval  Subhash  Kashyap  originalistický 

argument zámeru Ústavodarného zhromaždenia. Podľa tohto autora „nič nenasvedčuje tomu, 

že  tvorcovia  ústavy  chceli  učiniť  ktorékoľvek  z ustanovení  ústavy  absolútne 

nezmeniteľným.“175 Naopak,  tvorcovia  ústavy  podľa  neho  koncipovali  Najvyšší  súd  ako 

obmedzený – platí tak napríklad, že Parlament môže na neústavnosť zákona reagovať jeho 

prijatím vo forme dodatku k Ústave.176 Kashyap v tomto kontexte odkazuje na čl. 141 Ústavy, 

podľa  ktorého  Najvyššiemu  súdu  prináleží  naliezať  právo  (to  declare  the  law),  no  nie 

vytvárať  ho.  Podľa P.  K. Tripathiho  postup súdu v kauze  Kesavananda zahájil  éru snahy 

súdnej moci premeniť Najvyšší súd na ústavodarné zhromaždenie, čo označuje za odmietnutie 

viery v demokratické inštitúcie.177

171 JACOBSOHN, Gary Jeffrey. An unconstitutional constitution?, s. 479.

172 KUMAR, Virenda. Basic Structure of the Indian Constitution, s. 366.

173 BESHARA, Christopher J. Basic Structure Doctrines and the Problem of Democratic Subversion, s. 109.

174 UDDIN, Mohammad Moin; NABI, Rakiba. Judicial Review of Constitutional Amendmeents in Light of the 

„Political Question“ Doctrine, s. 325.

175 KASHYAP, Subhash. The Doctrine versus the Sovereignty of the People. In: CHOPRA, Pran. The Supreme 

Court versus the Constitution: A Challenge to Federalism. New Delhi: Sage Publications India Pvt Ltd, 2006, 

s. 105.

176 Ibid, s. 101.

177 TRIPATHI, P. K. Rule of Law, Democracy, and the Frontiers of Judicial Activism, s. 33-34.
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Posledný argument proti  koncepcii  základnej  štruktúry pracuje s jej  ťažkosťami pri 

definovaní  konkrétneho  obsahu  tejto  štruktúry.  Kashyap  tak  napríklad  tvrdí,  že  každé  z 

ustanovení  Ústavy  je  zo  svojej  podstaty  významné  a len  ťažko  ich  možno  rozdeliť  na 

ustanovenia základné a okrajové.178 Jacobsohn zase poukazuje na skutočnosť, že ústava už pri 

prijatí  môže zahŕňať isté nekoherentné prvky, ktoré narúšajú jej  jednotu aj  bez prijímania 

dodatkov a sťažujú tak identifikáciu základnej štruktúry či identity ústavy.179

Napriek  vyššie  uvedeným  výhradám  k doktríne  základnej  štruktúry  možno 

konštatovať, že v indickej odbornej debate je väčšinovo prijímaná ako prínosná. Autori 

argumentujúci  v jej  prospech  odkazujú  na  špecifické  okolnosti  vtedajšej  politicko-právnej 

situácie, kedy politickej scéne dominovala ústavodarná väčšina pod vedením socialistického 

a populistického  Indického  národného  kongresu,  ktorý  mal  ambivalentný  vzťah  k ochrane 

základných  práv  a princípom  právneho  štátu.180 Christopher  J.  Beshara  tak  napríklad 

rozhodnutie Indira Gandhi popisuje ako nevyhnutnú reakciu na excesy populistickej väčšiny, 

ohrozujúce zachovanie demokratického a právneho štátu v Indii.181

2.2 Kolumbia

Druhým  príkladom  rozpracovania  koncepcie  implicitného  materiálneho  jadra  je 

ústavný  systém  Kolumbie.  O jej  rozvinutie  sa  vo  svojej  judikatúre  postaral  kolumbijský 

Ústavný súd, zriadený ústavou z roku 1991, a to formuláciou doktríny o substitúcii  ústavy, 

ktorá  nápadne  pripomína  indickú  koncepciu  základnej  štruktúry  ústavy.  Prv  než  budeme 

analyzovať jeho rozhodovaciu činnosť, v stručnosti rozoberieme vývoj pred prijatím ústavy 

z roku 1991.

Kolumbijská  ústava  z roku  1886  neobsahovala  žiadne  výslovne  stanovené 

nezmeniteľné ustanovenie. Zmenu ústavy upravoval čl. 209, podľa ktorého môže byť ústava 

zmenená  (reformada)  prostredníctvom  zákona  schváleného  v štandardnom  legislatívnom 

procese  Kongresom, odobreného  vládou  a  tiež  dvojtretinovou  väčšinou  oboch  komôr 

178 KASHYAP, Subhash. The Doctrine versus the Sovereignty of the People, s. 100.

179 JACOBSOHN, Gary Jeffrey. An unconstitutional constitution?, s. 478.

180 BESHARA, Christopher J. Basic Structure Doctrines and the Problem of Democratic Subversion, s. 110-

112.

181 Ibid, s. 123.
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Kongresu zvoleného v ďalšom volebnom období.182 Na základe zmeny ústavy z roku 1910 

bolo  Najvyššiemu  súdu  priznané  postavenie  ochrancu  integrity  Ústavy  a tiež  právomoc 

záväzne  rozhodovať  o vykonateľnosti  právnych  predpisov  napadnutých  pre  ich  údajnú 

protiústavnosť.183

V rozhodnutí  zo dňa 28. 10. 1955, Gaceta Judicial  2159, sa Najvyšší súd odmietol 

zaoberať  podaním  sťažovateľa,  ktorý  namietal  protiústavnosť  dodatkov  k ústave  z roku 

1886.184 Súd interpretoval čl.  41 uvedenej novely ústavy tak, že sa nevzťahuje na dodatky 

k ústave a zároveň označil  za nelogické,  aby súd ako moc konštituovaná preskúmaval  akt 

Kongresu ako moci konštituujúcej.  K obdobnému záveru dospel súd v rozhodnutiu zo dňa 

30. 1. 1956, Gaceta Judicial 2163/2164.185

Kolumbijský Kongres v roku 1977 prijal zákon č. 2/1977, novelizujúci ústavu z roku 

1886 a vytvárajúci  Ústavné zhromaždenie,  ktoré malo  následne pripraviť  zásadné ústavné 

zmeny v oblasti súdnictva. Najvyšší súd v rozhodnutí zo dňa 5. 5. 1978, Gaceta Judicial 2397-

104,  označil  zákon  za  protiústavný  –  argumentoval  predovšetkým  rozlíšením  moci 

ustanovujúcej a ustanovenej, keď podľa jeho právneho názoru Kongres ako moc ustanovená 

nemôže  preniesť  svoju  právomoc  meniť  ústavu  na  iný  orgán.  Právomoc  posudzovať 

ústavnosť zákona vyvodil súd zo svojho postavenia ochrancu integrity ústavy.186

Práve  v kontexte  judikatúry  Najvyššieho  súdu  je  tak  možné  vnímať  obsah  ústavy 

schválenej v roku 1991 Ústavodarným zhromaždením (ďalej tiež v tejto podkapitole ako 

„Ústava“).  Tá,  obdobne ako ústava z roku 1886,  nestanovila žiadne nezmeniteľné jadro 

ústavy.187 Orgánom ochrany integrity a nadradenosti Ústavy sa v zmysle čl. 241 stal Ústavný 

súd, ktorému podľa čl. 241 ods. 2 prislúcha predbežná kontrola ústavnosti aktu zvolávajúceho 

referendum alebo Ústavodarné  zhromaždenie  za účelom zmeny Ústavy.188 Táto  právomoc 

182 Čl. 209 Ústavy Kolumbijskej republiky z roku 1886.

183 Čl. 41 zákona č. 3 z roku 1910 (Acto legislativo 3 de 1910).

184 CAJAS-SARRIA, Mario Alberto. Judicial review of constitutional amendments in Colombia: a political and 

historical perspective, 1955–2016. In: The Theory and Practice of Legislation, 5/3 (2017), s. 249.

185 Ibid, s. 249. Pre celkový kontext je ale nutné doplniť, že k obom rozhodnutiam došlo za trvania vojenskej 

junty gen. Rojasa; ibid, s. 251.

186 Ibid, s. 253-254. Rozhodnutie bolo prijaté väčšinou 14 z 24 sudcov.

187 Takýto postup ústavodarcu je v kolumbijských ústavných dejinách skôr ojedinelý. Ústavy z rokov 1821, 

1830,  1832,  1843  i 1853  obsahovali  explicitne  označené  materiálne  jadro;  CLEVES,  Gonzalo  A.  Ramírez. 

Límites de la reforma constitucional en Colombia. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2005, s. 482.

188 Čl. 241 a čl. 241 ods. 1 Politickej ústavy Kolumbie z roku 1991.
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Ústavného  súdu  je  však  výslovne  obmedzená  na  otázku  procesných  pochybení  pri  jeho 

prijímaní  (vicios  de  procedimiento  en  su  formación).  Samotný ústavodarný proces  potom 

upravuje Hlava XIII. nadpísaná O zmene Ústavy (De la reforma de la Constitución), ktorá 

v čl. 374  vymedzuje  tri  spôsoby,  ktorými  môže  byť  zmenená  (reformada)  Ústava: 

(1) Kongresom, (2) Ústavodarným zhromaždením (Asamblea Constituyente) alebo (3) ľudom 

prostredníctvom referenda.189

Zlomovým  rozhodnutím,  do  značnej  miery  analogickým  k indickému 

rozhodnutiu  v kauze  Kesavananda,190 bol  rozsudok  Ústavného  súdu  C-551/03  z roku 

2003. Kongres v roku 2002 prijal  návrh na zvolanie referenda,  ktorým mala byť zmenená 

Ústava;  jeho obsahom mali  byť rôznorodé otázky ako regulácia  politických strán,  úprava 

volebného systému, úprava procesu prijímania štátneho rozpočtu, trestnoprávna politika štátu 

či predĺženie funkčného obdobia guvernérov a starostov.191 Návrh Kongresu bol v súlade s čl. 

241 ods. 2 Ústavy predložený Ústavnému súdu k predbežnej kontrole ústavnosti procesu jeho 

prijatia.192

Sudca  Lynett,  autor  väčšinového  stanoviska,  v prvom  rade  zdôraznil,  že  súd  na 

základe  čl.  241  ods.  2  Ústavy  prima  facie  nie  je  oprávnený  k preskúmavaniu  obsahu 

plánovaného dodatku k Ústave.193 Na základe päťstupňovej argumentačnej kaskády sa ale súd 

dopracoval  k záveru,  že  napriek  zneniu  čl.  241  ods.  2  môže  preskúmavať  dodatok  aj 

z obsahového hľadiska.194 Súd tak  postupne  argumentoval,  že  (1)  právomoc  preskúmavať 

súlad  s procedurálnymi  pravidlami  Ústavy  zahŕňa  aj  právomoc  preskúmavať  existenciu 

kompetencie orgánu prijímajúceho zmenu Ústavy,195 (2) právomoc zmeniť Ústavu v zmysle 

189 Čl. 374 Politickej ústavy Kolumbie z roku 1991.

190 Ústavný súd okrem diel K. Loewensteina,  C. Schmitta, G. Burdeaua, P. de Vegu či G. Bidart Camposa  

odkazoval práve na indickú jurisprudenciu a judikatúru; COLÓN-RÍOS, Joel. Beyond Parliamentary Sovereignty 

and Judicial Supremacy: The Doctrine of Implicit Limits to Constitutional Reform in Latin America. In: Victoria 

University of Wellington Law Review, 44/3 (2013), s. 10.

191 COLÓN-RÍOS,  Joel.  Carl  Schmitt  and  Constituent  Power  in  Latin  American  Courts:  The  Cases  of 

Venezuela and Colombia. In: Victoria University of Wellington Legal Research Papers, 2/6 (2012), s. 21.

192 CAJAS-SARRIA, Mario Alberto. Judicial review of constitutional amendments in Colombia, s. 258.

193 COLÓN-RÍOS, Joel. Carl Schmitt and Constituent Power in Latin American Courts, s. 21.

194 BERNAL, Carlos. Unconstitutional constitutional amendments in the case study of Colombia: An analysis  

of  the  justification  and  meaning  of  the  constitutional  replacement  doctrine.  In:  International  Journal  of 

Constitutional Law, 11/2 (2013), s. 340.

195 Súd v tejto súvislosti tvrdil, že ak by tento predpoklad neplatil, nemohol by nijako reagovať na prípad, kedy 

by  k zmene Ústavy došlo spôsobom súladným s predpísanou procedúrou,  no  orgánom,  ktorý  k tomu vôbec 
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čl. 374 an. Ústavy nezahŕňa právomoc nahradiť ju, (3) súd má právomoc preskúmavať, či 

ústavodarný  orgán  mení  alebo  nahrádza  Ústavu,  (4)  len  analýza  obsahu  zmeny  Ústavy 

umožňuje  súdu  posúdiť,  či  došlo  k zmene  alebo  nahradeniu  Ústavy  a  (5)  súd  má  preto 

právomoc preskúmavať aj obsah zmeny Ústavy.196 

Ústavný  súd  tak  na základe  textualistického  výkladu čl.  374  rozlišoval  medzi 

zmenou ústavy (reforma) a jej nahradením (sustitución).197 Ústavodarnú moc parlamentu 

vykladal tak, že môže zmeniť ktorékoľvek z ustanovení Ústavy, no nemôže tým vykonať jej 

nahradenie inou ústavou.198 Pre účely posúdenia, či došlo k nahradeniu Ústavy, je podľa súdu 

nutné brať do úvahy základné princípy a hodnoty obsiahnuté v ústave a ústavnom systéme 

(bloque de constitucionalidad).199 Presné  hranice  medzi  zmenou a nahradením Ústavy súd 

nevymedzil, no ako príklad uviedol, že „ústavodarná moc nemôže byť použitá k nahradeniu 

sociálneho a demokratického právneho štátu s republikánskou formou vlády  [...]  totalitným 

štátom, diktatúrou či  monarchiou, keďže by to znamenalo,  že Ústava z roku 1991 by bola 

nahradená inou ústavou, aj keď z formálneho hľadiska by sa jednalo o výkon ústavodarnej 

moci.“200

Okrem jazykového výkladu podporil Ústavný súd svoje závery ďalším argumentom, 

keď v zmysle Sieyèsovho a Schmittovho diela rozlíšil moc ustanovujúcu a moc ustanovenú.201 

Na  rozdiel  od  parlamentu  ako  moci  ustanovenej  je  podľa  súdu  ustanovujúca  moc  ľudu 

„absolútna,  neobmedzená,  trvalá,  bez  limitácií  a právnych  kontrol,  nakoľko  jej  akty  sú 

zásadnými politickými,  a nie právnymi, rozhodnutiami, ktorých platnosť vyviera z politickej 

vôle spoločnosti.“202 Naopak, moc ustanovená je oprávnená činiť len to, k čomu je výslovne 

nemal kompetenciu; COLÓN-RÍOS, Joel. Carl Schmitt and Constituent Power in Latin American Courts, s. 22. 

To je podľa nášho názoru veľmi kontroverzné tvrdenie, keďže otázka  obsahu kompetencie je skôr obsahová, 

materiálna, než procesná. V predmetnej kauze podľa nášho názoru Ústavný súd zamenil tieto dve roviny a tým 

fakticky učinil  obmedzenie  čl.  241 ods.  2 Ústavy na procesné  otázky prázdnym ustanovením. Ústavný súd 

samotný sprvu označil otázky určenia kompetencie za formálne (C-042/1993), tento názor ale neskôr zmenil  

v rozhodnutí  C-546/1993; CLEVES, Gonzalo Ramírez.  Reformas a la Constitución de 1991 y su control  de 

constitucionalidad: entre demokracia y demagogia. In: Revista Derecho del Estado, 21/2008, s. 169.

196 BERNAL, Carlos. Unconstitutional constitutional amendments in the case study of Colombia, s. 340.

197 CLEVES, Gonzalo Ramírez. Reformas a la Constitución de 1991 y su control de constitucionalidad, s. 147.

198 COLÓN-RÍOS, Joel. Carl Schmitt and Constituent Power in Latin American Courts, s. 25.

199 CLEVES, Gonzalo Ramírez. Reformas a la Constitución de 1991 y su control de constitucionalidad, s. 147.

200 CAJAS-SARRIA, Mario Alberto. Judicial review of constitutional amendments in Colombia, s. 258.

201 BERNAL, Carlos. Unconstitutional constitutional amendments in the case study of Colombia, s. 341.
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zmocnená a Kongres preto nie je oprávnený k nahradeniu Ústavy inou ústavou.203 Za možnosť 

výkonu konštitutívnej moci súd označil zvolanie Ústavodarného zhromaždenia.204 205

Na  rozhodnutie  Ústavného  súdu  C-551/03  nadviazala  jeho  mimoriadne  obsiahla 

judikatúra,  v ktorej sa súd postupne snažil bližšie špecifikovať doktrínu nahradenia Ústavy 

a jednotlivé komponenty Ústavy, ktoré táto doktrína chráni. Ústavný súd tak upresnil, že aj 

čiastočné nahradenie Ústavy je vyňaté z kompetencie ústavodarcu (C-1200/03), a že takýmto 

čiastočným  nahradením  Ústavy  je  nahradenie  podstatných  náležitostí  (los  elementos 

esenciales) definujúcich identitu Ústavy (C-1040/05).206 Za jednotlivé štrukturálne princípy 

Ústavy, ktorých narušenie by znamenalo jej nahradenie, Ústavný súd postupne označil deľbu 

moci  (C-1040/05  a C-141/10),  demokratický  štát  (C-141/10),  systém  bŕzd  a protiváh  (C-

141/10), rovnosť (C-588/09, C-249/12), zásluhovosť v štátnej administratíve (C-588/09 a C-

249/12),  prednosť  verejného  záujmu (C-1056/12),  povinnosť  Kongresu  konať  v súlade  so 

spravodlivosťou  a verejným  dobrom  (C-1056/12),  verejnú  morálku  (C-1056/12),  kontrolu 

zástupcov zo strany voličov (C-1056/12) a niektoré aspekty súdneho preskúmavania aktov 

orgánov verejnej moci (C-1056/12).207 

202 Rozhodnutie  Ústavného  súdu  C-544/1992,  citované  podľa  COLÓN-RÍOS,  Joel.  Carl  Schmitt  and 

Constituent Power in Latin American Courts, s. 24.

203 BERNAL, Carlos. Unconstitutional constitutional amendments in the case study of Colombia, s. 342. Ako 

však Bernal výstižne konštatuje, Ústava tiež výslovne nezmocnila Ústavný súd k posudzovaniu obsahu zmien 

Ústavy – naopak, obmedzila jeho právomoc na procedurálne otázky.

204 COLÓN-RÍOS, Joel.  Carl  Schmitt  and Constituent  Power  in Latin American  Courts,  s.  26-27.  Naopak 

Ramírez  Cleves  považuje  – snáď s výnimkou situácie  všeobecného spoločenského  konsenzu – Ústavodarné 

zhromaždenie za odvodenú či  sekundárnu konštitutívnu moc; CLEVES, Gonzalo A. Ramírez.  Límites  de la 

reforma  constitucional  en  Colombia,  s.  453-455.  Pre  úplnosť  je  nutné  dodať,  že  samotný  čl.  374  žiaden 

obsahový  rozdiel  medzi  zmenami  Ústavy  vykonanými  Kongresom,  Ústavodarným  zhromaždením  alebo 

referendom nečiní.

205 V neskoršom rozhodnutí  C-141/10 Ústavný súd uviedol,  že referendum  nikdy  nemôže byť chápané ako 

výkon konštitutívnej moci; COLÓN-RÍOS, Joel. Carl Schmitt and Constituent Power in Latin American Courts, 

s. 26. V prospech rovnakého záveru argumentuje Ramírez Cleves tým, že referendum je predvídané a regulované 

Ústavou a o jeho zvolaní i obsahu rozhoduje moc ustanovená; CLEVES, Gonzalo A. Ramírez.  Límites de la 

reforma constitucional en Colombia, s. 455.

206 BERNAL, Carlos. Unconstitutional constitutional amendments in the case study of Colombia, s. 343-344.

207 CLEVES,  Gonzalo  Ramírez.  The  Unconstitutionality  of  Constitutional  Amendments  in  Colombia.  In: 

BUSTAMANTE,  Thomas;  GONÇALVES  FERNANDES,  Bernardo.  Democratizing  Constitutional  Law. 

Perspectives on Legal Theory and the Legitimacy of Constitutionalism. Springer, 2016, s. 3-4.
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Napriek uvedenému však stále  platí,  že  súd nevypracoval  vyčerpávajúci zoznam 

princípov a hodnôt, ktorých zmena by znamenala neprípustné nahradenie Ústavy.208 Vo 

svojej  judikatúre  zdôrazňuje,  že  doktrína  nahradenia  Ústavy  nie  je  uzavretým  a navždy 

vyčerpaným  konceptom  a, naopak,  akcentuje  myšlienku  živej  ústavy,  ktorá  definitívne 

stanovenie  týchto  princípov  vylučuje.209 Neúplnosť  výpočtu  nezmeniteľných  princípov 

v judikatúre Ústavného súdu tak supluje doktrinálna debata. Ramírez Cleves pritom rozlišuje 

dve  kategórie  princípov,  ktoré  sú  nezmeniteľné  a rovnali  by  sa  nahradeniu  Ústavy:  (1) 

základné princípy kolumbijskej ústavy – sociálny a právny štát,  participatívna demokracia, 

politický  pluralizmus,  decentralizácia,  územná  samospráva  a dôstojnosť  človeka  a  (2) 

princípy  definujúce  pojem  ústavy  in  abstracto –  ochrana  základných  práv,  deľba  moci, 

demokratický a právny štát, nadradenosť ústavy.210 Podobne aj Bernal rozlišuje dve kategórie, 

na ktoré nemá dosah ani ústavodarná moc Kongresu – v prvom rade ústavodarná moc nemôže 

urobiť  z ústavy  ne-ústavu,  teda  odstrániť  jej  základné  definičné  náležitosti.  Za  tie, 

s odvolaním na čl. II. a XVI. francúzskej Deklarácie práv človeka a občana, označuje ochranu 

základných práv a zásady právneho štátu a deľby moci. Druhou kategóriou je podľa Bernala 

ochrana  samotného  účelu  prijatia  Ústavy,  za  ktorý  označuje  vytvorenie  deliberatívnej 

demokracie.211

Napriek  zdôrazňovaniu  problematických  aspektov  doktríny  nahradenia  Ústavy 

niektorými autormi – Bernal za ne označuje absenciu výslovného obmedzenia ústavodarcu, 

náročnosť  určenia  presnej  hranice  medzi  zmenou a nahradením ústavy a otázky legitimity 

Ústavného  súdu  zoči  voči  ústavodarnej  väčšine  parlamentu  či  ľudovému  hlasovaniu212 – 

možno  konštatovať,  že  doktrína  nahradenia  Ústavy je  v kolumbijskej  ústavnoprávnej 

debate akceptovaná. Väčší dôraz sa tak kladie nie na túto koncepciu in abstracto, ale na 

jej interpretáciu a aplikáciu v judikatúre Ústavného súdu. Bernal tak napríklad poukazuje 

na fakt, že zatiaľ čo zmenu Ústavy umožňujúcu úradujúcemu prezidentovi zvolenie v druhom 

volebnom období Ústavný súd označil za ústavnú (C-1040/05), umožnenie tretieho volebného 

obdobia  odmietol  ako  protiústavné  nahradenie  Ústavy  (C-141/10).213 Za  problematický 

208 Ibid, s. 14.

209 Ibid, s. 20.

210 CLEVES, Gonzalo A. Ramírez. Límites de la reforma constitucional en Colombia, s. 484.

211 BERNAL, Carlos. Unconstitutional constitutional amendments in the case study of Colombia, s. 353-355.

212 Ibid, s. 340-341.

213 Ibid,  s.  346.  V kontexte  uvedeného  rozsudku  si  Bernal  kladie  otázku,  či  je  rozlišovanie  mocou 

ustanovujúcou a ustanovenou – ktorú tu súd aplikoval – v tomto prípade na mieste. Národné zhromaždenie, ktoré 
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považuje  tiež  rozsudok  Ústavného  súdu  C-588/09,  v ktorom  označil  zavedenie  postov 

dočasne  menovaných  úradníkov  bez  výberového  konania  za  nahradenie  Ústavy,  a to  pre 

porušenie zásady zásluhovosti v štátnej administratíve.214 

K Ústavnému  súdu  je  kritický  tiež  Cajas-Sarria,  a to  vo  veci  zrušenia  ústavných 

zákonov týkajúcich sa reforiem súdnictva rozsudkami C-285/16 a C-373/16. Ústavný súd vo 

vytvorení  nových  orgánov  –  Súdnej  rady  vlády  (Consejo  de  Gobierno  Judicial) 

a Disciplinárnej  komisie  (Comisión  de  aforados)  –  nachádzal  zásah  do  zásad  sudcovskej 

samosprávy, nezávislosti súdnictva a deľby moci, ktorý tak predstavoval čiastočné nahradenie 

Ústavy.  Cajas-Sarria  ale  tvrdí,  že  reforma  súdnictva,  vtelená  do  zrušených  ústavných 

zákonov, bola prijatá  v situácii  hlbokej  krízy súdnictva a požiadavky širokej verejnosti  na 

jeho reformu. Vytvorenie zmienených orgánov podľa neho neznamenalo neprípustný zásah 

do nezávislosti súdnej moci, nakoľko práve súdna moc disponovala nástrojmi vplývajúcimi na 

ich na kreáciu i fungovanie.215

2.3 Spojené štáty americké

Tretím  príkladom,  ktorý  budeme  v tejto  kapitole  analyzovať,  je  ústavný  systém 

Spojených štátov amerických. Úpravu zmeny Ústavy Spojených štátov amerických (ďalej tiež 

v tejto podkapitole ako „Ústava“) zakotvuje čl. V. Ten stanoví, že dodatky k Ústave navrhuje 

Kongres prostredníctvom dvojtretinovej väčšiny oboch jeho komôr alebo snem jednotlivých 

štátov,  ktorý  Kongres  zvolá  na  žiadosť  aspoň  dvoch  tretín  štátov.  Dodatok  sa  v oboch 

prípadoch stáva platnou súčasťou Ústavy po schválení zákonodarnými zbormi troch štvrtín 

jednotlivých štátov alebo snemami v troch štvrtinách štátov.216

prijalo  Ústavu  z roku  1991,  bolo  volené  približne  3,7  miliónmi  občanov  a prijatá  Ústava  následne  nebola 

schválená  v referende,  zatiaľ  čo  návrh  zrušenej  zmeny Ústavy podporilo  v petícii  svojimi  podpismi  vyše  5 

miliónov občanov a zmena by nadobudla platnosť a účinnosť až po jej schválení v referende; ibid, s. 349-350.

214 Ibid, s. 346.

215 CAJAS-SARRIA, Mario Alberto. Judicial review of constitutional amendments in Colombia: a political and 

historical perspective, 1955–2016. In: The Theory and Practice of Legislation, 5/3 (2017), s. 266-268.

216 Čl. V Ústavy Spojených štátov amerických. Celý čl. V znie takto: „The Congress, whenever two thirds of 

both Houses shall deem it necessary, shall propose Amendments to this Constitution, or, on the Application of  

the Legislatures of two thirds of the several States, shall call a Convention for proposing Amendments, which, in  

either  Case,  shall  be  valid  to  all  Intents  and  Purposes,  as  Part  of  this  Constitution,  when  ratified  by  the 
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Špecifikom  čl.  V Ústavy  je  jeho  časovo  obmedzená  klauzula  nezmeniteľnosti, 

kedy toto ustanovenie vylučovalo prijatie dodatku týkajúceho sa zákazu dovozu otrokov 

a zavedenia priamych daní,  a to do roku 1808.  Po roku 1808 sa tak táto klauzula stala 

obsolétnou a možno preto konštatovať, že Ústava v súčasnosti neobsahuje nijaké výslovne 

nezmeniteľné  ustanovenie.217 218 Čl. V zároveň  stanoví,  v tomto  prípade  bez  časového 

obmedzenia,  že  žiaden  štát  nesmie  byť  zbavený  práva  na  rovné  zastúpenie  v Senáte  bez 

svojho  súhlasu.219 V tejto  súvislosti  súhlasíme  s názorom  Orfielda,  ktorý  konštatuje,  že 

„Ústava USA neobsahuje žiadne výslovné obmedzenie čo do obsahu dodatkov“ a klauzulu 

o rovnom zastúpení  v Senáte považuje za procedurálne  obmedzenie,  ktoré by navyše bolo 

zrušiteľné so súhlasom všetkých štátov.220 Nakoľko však táto klauzula viedla k neutíchajúcim 

diskusiám  o jej  konkrétnom  obsahu  a implikáciách,  budeme  sa  jej  v tejto  podkapitole 

venovať.

V ústavných  dejinách  Spojených  štátoch  amerických  nachádzame  prípad,  kedy 

Kongres navrhol prijatie dodatku, ktorý by obsahoval vecné obmedzenie právomoci prijímať 

dodatky – jednalo  sa o tzv.  Corwinov dodatok.  Na jeho základe  by  bolo  zakázané  prijať 

akýkoľvek dodatok zmocňujúci Kongres k zasahovaniu do vnútorných inštitúcií jednotlivých 

štátov vrátane otroctva, či k ich zákazu. Samotný dodatok bol platne ratifikovaný len štátmi 

Ohio a Maryland a nikdy tak nevstúpil do platnosti.221 V tejto súvislosti je ale zaujímavé, že 

niektorí senátori už v rámci vtedajšej debaty tvrdili, že aj Corwinov dodatok by, rovnako ako 

Legislatures of three fourths of the several States, or by Conventions in three fourths thereof, as the one or the  

other Mode of Ratification may be proposed by the Congress; Provided that no Amendment which may be made 

prior to the Year One thousand eight hundred and eight shall in any Manner affect the first and fourth Clauses  

in the Ninth Section of the first Article; and that no State, without its Consent, shall be deprived of its equal 

Suffrage in the Senate.“

217 ALBERT, Richard.  How a Court  Becomes Supreme:  Defending  the Constitution from Unconstitutional 

Constitutional Amendments. In: Maryland Law Review, 77/1 (2017), s. 185.

218 Zaujímavá je v tomto ohľade úvaha Orfielda, podľa ktorého boli tieto ustanovenia do roku 1808 absolútne 

právne  nezmeniteľné  a  jedinou možnosťou ich  odstránenia  tak  bola  revolúcia.  Orfield  však  pripúšťa,  že  v 

prípade časovej neobmedzenosti týchto ustanovení by zrejme bolo možné ich ignorovať a dospieť k ich zmene 

prostredníctvom dodatku,  nakoľko opačný výklad by znamenal  znefunkčnenie  samotnej  Ústavy;  ORFIELD, 

Lester Bernhardt. The Amending of the Federal Constitution. Chicago: Callaghan & Company, 1942, s. 84.

219 Ibid.

220 Ibid, s. 24, 84-85.

221 LINDER, Douglas. What in the Constitution Cannot Be Amended? In:  Arizona Law Review, 23/2 (1981), 

s. 728.
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akékoľvek  iné  ustanovenie  Ústavy,  podliehal  zmene  prostredníctvom  dodatku  v zmysle 

čl. V.222 Linder pritom upozorňuje, že nezmeniteľný dodatok by bol absolútne nezlučiteľný 

s koncepciou živej ústavy (living Constitution), ktorú zastávali jej tvorcovia.223 

Najvyšší  súd  Spojených  štátov  amerických  (ďalej  tiež  v tejto  podkapitole  ako 

„Najvyšší  súd“)  sa  vo  viacerých  rozhodnutiach  zaoberal  procesnou  stránkou  prijímania 

dodatkov k Ústave. Prvýkrát tomu bolo v rozhodnutí vo veci Hollingsworth v. Virginia z roku 

1798, kedy sudca Chase konštatoval, že čl. I. oddiel 7 ods. 3 Ústavy sa nevzťahuje na dodatky 

k Ústave  a tieto  tak  nevyžadujú  podpis  prezidenta.  Súd  tak  jednohlasne  konštatoval,  že 

napadnutý 11. dodatok bol prijatý v súlade s Ústavou.224 Významným procesným otázkam sa 

Najvyšší  súd  venoval  tiež  v neskorších  kauzách  Hawke  v.  Smith,225 Dillon  v.  Gloss,226 

Coleman v. Miller227 a ďalších, pre účely našej práce je ale ich bližšia analýza nadbytočná.228 

Na  počiatku  20.  storočia  sa  v USA  začínajú  formovať  prvé  koncepcie 

implicitného  obsahového  obmedzenia  pri  prijímaní  dodatkov  k Ústave. Argumentácia 

týchto  koncepcií  bola  namierená  proti  niektorým  z  rekonštrukčných  resp.  progresívnych 

dodatkov  –  upravujúcich  zákaz  upierania  volebného  práva  na  základe  rasy,  farby  pleti 

a minulého otroctva (15. dodatok),  právomoc Kongresu uvaliť federálnu daň z príjmu (16. 

dodatok), prohibíciu (18. dodatok), a zákaz upierania volebného práva na základe pohlavia 

(19. dodatok) –, a to predovšetkým z pozícií obhajoby práv jednotlivých štátov a dôsledného 

federalizmu.

Machen  Jr.  napríklad  formuloval  ostrú  kritiku  15.  dodatku,  pričom  rozvíjal  tézu 

o implicitnom  i  explicitnom  obmedzení  právomoci  prijímať  dodatky.  Za  implicitné 

obmedzenie považuje to, že sa musí jednať o skutočný dodatok k Ústave a nie jej nahradenie 

novou  ústavou  –  za  príklad  označuje  nahradenie  únie  dvomi  či  viacerými  nezávislými 

222 Ibid, s. 729. Linder cituje napríklad vyjadrenia senátorov Biglera a Masona.

223 Ibid, s. 728.

224 Hollingsworth v. Virginia, 3 U.S. 378 (1798).

225 Hawke v. Smith, 253 U.S. 221 (1920).

226 Dillon v. Gloss, 256 U.S. 368 (1921).

227 Coleman v. Miller, 307 U.S. 433 (1939).

228 V tejto súvislosti môžeme odkázať na mimoriadne plodnú polemiku na stránkach časopisu  Harvard Law 

Review  z roku  1983;  DELLINGER,  Walter  E.  The  Legitimacy  of  Constitutional  Change:  Rethinking  the 

Amendment Process. In: Harvard Law Review, 97/2 (1983), s. 386-432; TRIBE, Laurence H. A Constitution We 

Are Amending: In Defense of a Restrained Judicial Role. In:  Harvard Law Review, 97/2 (1983), s. 433-445; 

DELLINGER, Walter E. Constitutional Politics: A Rejoinder. In: Harvard Law Review, 97/2 (1983), s. 446-450.
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konfederáciami  alebo  odstránenie  vlád  niekoľkých  štátov  a zverenie  všetkých  právomocí 

Kongresu.229 Za  explicitné  obmedzenie  označuje  klauzulu  o rovnom  zastúpení  v Senáte, 

z ktorej  vyvodzuje  nutnosť  zachovania  samotného  Senátu  a jeho  legislatívnej  právomoci, 

a tiež nutnosť zachovania štátov, ich identity, teritória a autonómie. Vo vzťahu k štátom tak 

15. dodatok k Ústave považuje za násilné vnútenie osôb, ktoré predtým netvorili súčasť ich 

politických obcí. V dôsledku prijatia dodatku stratili  bieli  občania Južnej Karolíny v tomto 

štáte väčšinu a boli tak podľa autora pripravení o rovné zastúpenie v Senáte, a to napríklad 

oproti belochom vo Vermonte. Tým bola narušená identita Južnej Karolíny a jednalo sa tak 

o úplne iný štát, než pred prijatím dodatku. Vysloveniu neplatnosti 15. dodatku podľa autora 

nemala brániť ani skutočnosť, že od jeho prijatia uplynulo 40 rokov.230

Na  uvedenú  argumentáciu  nadviazal  v roku  1919  vo  vplyvnom  článku  William 

L. Marbury, ktorý rovnako odmietal úplnú obsahovú neobmedzenosť pri prijímaní dodatkov 

k Ústave. Podľa Marburyho stanovenie právomoci doplniť (to amend) Ústavu nebolo mienené 

jej tvorcami tak, že by zahŕňalo právomoc zničiť ju. Účelom prijatia Ústavy bolo v súlade so 

znením  preambuly  vytvorenie  večnej  únie  štátov  a preto  nemožno  predpokladať,  že  by 

obsahovala zmocnenie k zrušeniu akéhokoľvek člena únie. V rozpore s týmto prezumovaným 

cieľom prijatia Ústavy by podľa autora bol akýkoľvek dodatok, ktorý by viedol k zásahu do 

integrity,  autonómie  a nezávislosti  štátov.231 Ďalšie  obsahové  obmedzenie  podľa  autora 

spočíva  v tom,  že  dodatok  musí  súvisieť  s  ústavnou  matériou  a nemôže  byť  využitý  na 

prijímanie bežnej legislatívy, ktorá sa priamo netýka samotného usporiadania vlády.232 Podľa 

Marburyho síce 18. dodatok, upravujúci prohibíciu, nemusí sám o sebe znamenať neprípustný 

zásah do autonómie štátov, no ak akceptujeme jeho platnosť, bude to začiatok konca, kedy 

štátom budú odoberané stále ďalšie a ďalšie právomoci.233

229 MACHEN, Arthur W. Jr. Is the Fifteenth Amendment Void? In: Harvard Law Review, 23/3 (1910), s. 170-

171.

230 Ibid, s. 177-178, 187.

231 MARBURY, William L. The Limitations upon the Amending Power. In: Harvard Law Review, 33/2 (1919), 

s. 225.  Marburyho tvrdenie  sa  však  nezakladá  na  presnom znení  preambuly,  ale  na  jej  mimoriadne  širokej 

interpretácii. Ústava v preambule označuje za cieľ vytvorenie dokonalejšej únie (more perfect Union), čo autor 

interpretuje ako odkaz na Články konfederácie, hovoriace o večnej únii (perpetual Union) – únia dokonalejšia 

než  večná  musí  byť  podľa  autora  tiež  večná.  Takéto  implicitné  vyvodzovanie  je  podľa  nášho  názoru 

nezosúladiteľné s výslovným znením čl. V Ústavy.

232 Ibid, s. 229-230.

233 Ibid, s. 228-229.
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Mnohé  z vyššie  uvedených  argumentov  boli  prezentované  v prípadoch  súhrnne 

označovaných  ako  National  Prohibition  Cases,  rozhodnutých  Najvyšším  súdom  v roku 

1920.234 Zástupca štátu Rhode Island, generálny prokurátor Rice, pred súdom argumentoval, 

že doktrína, podľa ktorej môže byť akákoľvek zmena vtelená do dodatku k Ústave, je celkom 

nová,  podkopáva  základné  princípy  Ústavy  a viedla  by  k premene  suverenity  ľudu  na 

suverenitu  úradníkov  (officials).  Doplňovaná  podľa  neho  smie  byť  len  táto Ústava,  čo 

znamená, že identita Ústavy nesmie byť zmenená a stále sa musí jednať o tú istú Ústavu.235 

Na  základe  argumentu  ad  absurdum konštatovali  zástupcovia  sťažovateľa  č.  752  Mayer 

a Bullitt,  že  právomoc  dopĺňať  Ústavu  musí  byť  obmedzená  –  v opačnom  prípade  by 

prostredníctvom dodatku mohlo dôjsť k zavedeniu štátneho náboženstva, zrušeniu slobodného 

vykonávania  náboženského presvedčenia,  republikánskej  formy vlády,  porotných súdov či 

dokonca Najvyššieho súdu.236 

Zástupca sťažovateľa č. 788 Root použil v kauze  National Prohibition Cases vyššie 

uvedený  Marburyho  argument  –  dodatok  k Ústave  môže  upravovať  právomoci  či 

usporiadanie vlády, no nemôže sa týkať obyčajného zákonodarstva. Podľa Roota platí, že „v 

každej slobodnej spoločnosti by bezprostredná regulácia životov občanov legislatívou mala 

byť za každých okolností v rukách väčšiny“,237 čo ale nie je možné v prípade dodatku, ktorého 

následné zrušenie môže vetovať menšina. Ústavodarná moc (amending power) v zmysle čl. 

V Ústavy je podľa neho len zástupcom (agent)  ľudu a môže tak prijímať len také úpravy 

Ústavy, ktoré sú dodatkami vo svojej podstate (in truth or essence) – len ľud samotný by 

mohol zmeniť Ústavu ľubovoľným spôsobom.238 V neposlednom rade tiež uvádzal,  že 18. 

dodatok  je  neplatný,  pretože  zasahuje  do  práva  štátov  na  samosprávu  (to  govern 

themselves).239

Najvyšší  súd  v rozhodnutí  National  Prohibition  Cases  neakceptoval  ani  jednu 

z uvedených výhrad voči 18. dodatku. Súd uviedol, že na zavedenie prohibície sa vzťahuje 

právomoc  doplňovať  Ústavu  (is  within  the  power  to  amend).  Keďže  dodatok  bol  prijatý 

v súlade s Ústavou, stal sa tak jej súčasťou – musí byť rešpektovaný a je rovnako účinný ako 

234 National Prohibition Cases, 253 U.S. 350 (1920).

235 Ibid, 354-356.

236 Ibid, 358.

237 Ibid, 361.

238 Ibid, 361-364.

239 Ibid, 368.
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ktorékoľvek iné ustanovenie Ústavy. Najvyšší súd zároveň uviedol, že dôkazom o tom, že 

Kongres považoval  návrh dodatku za potrebný v zmysle čl.  V Ústavy,  je  samotné  prijatie 

spoločnej rezolúcie dvojtretinovou väčšinou oboch komôr.240 

Najvyšší  súd  podobne v rozhodnutí  Leser  v.  Garnett  výslovne  odmietol  argument, 

podľa ktorého je 19. dodatok neplatný z toho dôvodu, že by výrazná zmena elektorátu štátu 

učinená bez jeho súhlasu znamenala zničenie jeho politickej autonómie a tým aj prekročenie 

právomoci prijímať dodatky k Ústave.241

Zatiaľ  čo  Najvyšší  súd  odmietol  argumenty  o implicitnom  obmedzení 

ústavodarnej moci s odkazom na dodržanie požiadaviek čl. V Ústavy, bližšie sa týmto 

argumentom venovala americká doktrína.242

Frierson  vo  svojom  článku  z roku  1920,  reagujúcom  na  Marburyho  argumenty, 

odmietol akékoľvek implicitné obmedzenia právomoci prijímať dodatky k Ústave. Za jedinú 

zábranu – a sotva si podľa neho možno predstaviť lepšiu – proti prijatiu nerozumného (ill-

advised)  či  revolučného  dodatku  považoval  štáty  samotné,  pričom  len  ťažko  možno 

predpokladať, že by tri štvrtiny všetkých štátov ratifikovali dodatok pripravujúci ich o štátnu 

suverenitu.243 Nadviazal  tak  na  argumentáciu  Alexandra  Hamiltona,  ktorý  k tomu uviedol 

240 Ibid, 350.

241 Leser v. Garnett, 258. U.S. 130 (1922). V doktrinálnej rovine sa proti obdobnej argumentácii, vyvodzovanej 

z klauzuly  o rovnom  zastúpení  v Senáte,  stavia  Linder.  Okrem  iných  argumentov,  zmienených  na  rôznych 

miestach tejto podkapitoly, tiež zdôrazňuje, že účelom uvedenej klauzuly bolo zabránenie pokusom o zníženie 

politického  vplyvu malých  štátov  oproti  väčším,  a nie napríklad  zabránenie  zmene  smerom k inej  štruktúre 

vlády; LINDER, Douglas. What in the Constitution Cannot Be Amended?, s. 726-727.

242 Mimoriadne plodná je v tomto ohľade Orfieldova práca z roku 1942, ktorá zhrnula základné argumenty proti 

implicitnému  obmedzeniu  prijímania  dodatkov  do  šiestich  základných  bodov:  (1)  existencia  výslovných 

obmedzení v čl. V (časovo obmedzené materiálne obmedzenie a procedurálne obmedzenie), ktoré na základe 

argumentu expressio unius est exclusio alterius vylučujú ďalšie obmedzenia, (2) skutočnosť, tvorcovia Ústavy ju 

chápali  ako  nedokonalý  dokument  otvorený  širokým  možnostiam  budúcich  zmien,  (3)  čl.  V  je  jediným 

ustanovením, ktoré sa vzťahuje na proces prijímania dodatkov a preto nemožno vyvodzovať obmedzenia z iných 

ustanovení Ústavy, (4) silno protiväčšinový charakter prípadného zásahu súdnej moci, (5) judikatúra federálnych 

súdov, ktorá takéto obmedzenia odmieta a (6) skutočnosť, že zverenie kontrolnej právomoci Najvyššiemu súdu 

neponúka  väčšie  záruky  proti  zneužitiu  moci;  ORFIELD,  Lester  Bernhardt.  The  Amending  of  the  Federal 

Constitution, s. 115-123.

243 FRIERSON, Wm. L. Amending the Constitution of the United States: A Reply to Mr. Marbury. In: Harvard 

Law Review, 33/5 (1920), s. 660.
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nasledovné: „Můžeme se klidně spolehnout, že zákonodárné zbory jednotlivých států budou 

ochotně stavět překážky do cesty vměšování ústřední moci.“244

Vzhľadom na výslovne zmienené obmedzenia právomoci prijímať dodatky – či už ide 

o časovo ohraničené obmedzenie alebo o klauzulu o rovnom zastúpení v Senáte – považuje 

Frierson za nemožné identifikovať zámer tvorcov Ústavy obmedziť právomoc podľa čl. V aj 

ďalším spôsobom.245 Na zámer tvorcov Ústavy odkazuje tiež Taft, keď uvádza, že nič z debát 

v rámci ratifikačných konventov či z Listov federalistov nenasvedčuje tomu, že by právomoc 

prijímať dodatky k Ústave mala byť obmedzená – naopak, všeobecne bola uznávaná potreba 

generálnej  právomoci  prijímať  dodatky  (power  of  general  amendment).246 Alexander 

Hamilton tak vo federalistovi č. 85 konštatoval, že „jestliže [...] bude navrhovaná Ústava ve 

své nynější  podobě ratifikována všemi státy,  může změny  kdykoli provést  devět  států. [...] 

Kdykoli se tedy devět nebo raději deset států spojí a bude požadovat určitý dodatek, bude 

tento  dodatek  mimo  veškerou  pochybnost přijat.“247 Uvedený  slovník  neevokuje,  že  by 

zámerom tvorcov Ústavy, tak ako ho interpretoval Hamilton, bolo obmedziť čl. V inak než 

výslovne. V tejto súvislosti je vhodné pripomenúť, že na Ústavnom zhromaždení v roku 1787 

jeden z delegátov, Roger Sherman, navrhol rozšíriť čl. V tak, aby bol súhlas dotknutého štátu 

s dodatkom vyžadovaný nielen v otázke rovného zastúpenia v Senáte, ale aj vo veci zásahov 

do jeho vnútornej politiky. Tento návrh bol zamietnutý v pomere 3:8, naopak súčasné znenie 

čl. V bolo na základe návrhu guvernéra Morrisa prijaté jednohlasne.248

Významným argumentom v neprospech implicitných obmedzení, ktorý sa v americkej 

debate zdá byť dominantným, je problém absencie legitimity prípadnej ingerencie zo strany 

Najvyššieho súdu. Ako uvádza Orfield, samotná idea zmeny ústavy je špecificky americká 

a vyviera  z princípu  suverenity  ľudu.  Prijatie  Ústavy  a aj dodatkov  k nej  je  podľa  neho 

výkonom najvyššej suverénnej moci štátu.249 Frierson tak argumentoval, že ak by Najvyšší 

súd  mohol  zrušiť  riadne  navrhnutý  a ratifikovaný  dodatok  na  základe  argumentu,  že  je 

nepotrebný,  nerozumný  či  nezamýšľaný  tvorcami  Ústavy,  znamenalo  by  to  faktické 

244 HAMILTON,  Alexander;  MADISON,  James;  JAY,  John.  Listy  federalistů.  Olomouc:  Vydavatelství 

Univerzity Palackého v Olomouci, 1994, s. 465.

245 FRIERSON, Wm. L. Amending the Constitution of the United States, s. 661.

246 TAFT, Henry W. Amendment of the Federal Constitution. In: Virginia Law Review, 16/7 (1930), s. 649-650.

247 HAMILTON, Alexander;  MADISON, James; JAY, John.  Listy federalistů,  s. 464. Zvýraznil autor tejto 

práce.

248 ORFIELD, Lester Bernhardt. The Amending of the Federal Constitution, s. 6.

249 Ibid, s. 1, 11.
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prepísanie čl. V Ústavy. Úsudok súdnej moci o otázkach politiky a účelnosti by tak nahradil 

úsudok Kongresu a zákonodarných orgánov štátov,  čo „by bolo v úplnom rozpore  s celou 

teóriou, podľa ktorej sú právomoci našej vlády rozdelené medzi jednotlivé zložky moci.“250 

Podľa Vileho by privlastnenie si právomoci posudzovať matériu dodatkov zo strany 

Najvyššieho súdu ohrozilo samotnú ideu vlády založenej na súhlase ovládaných.251 Ako tento 

autor  uvádza,  jedným  z dôvodov  väčšinovej  akceptácie  judicial  review v USA  je,  že  aj 

rozhodnutia Najvyššieho súdu môžu byť zvrátené prostredníctvom prijatia dodatku.252 Ak by 

tomu ale tak nebolo, neexistoval by demokratický spôsob, ako zmeniť akokoľvek nežiaduci 

rozsudok  Najvyššieho  súdu.253 Pohľad  do  ústavnej  minulosti  USA  navyše  podľa  Vileho 

naznačuje,  že  nebezpečenstvo  uzurpovania  moci  Najvyšším  súdom  je  vyššie  než 

nebezpečenstvo  uzurpovania  moci  kvalifikovanými  väčšinami  oboch  komôr  Kongresu 

a zároveň troch štvrtín štátov. Naopak, je podľa neho nepravdepodobné, že by sa Najvyšší súd 

postavil  drvivej  vlne  verejnej  mienky,  ako  tomu  nebolo  ani  v mnohých  prípadoch  v 

minulosti.254

Vzhľadom na predložené expozé tak môžeme konštatovať, že doktrína implicitného 

materiálneho jadra ústavy sa v Spojených štátoch amerických doposiaľ príliš neujala. 

Napriek viacerým tézam o obmedzeniach právomoci prijímať dodatky k Ústave255 tak stále 

250 FRIERSON, Wm. L. Amending the Constitution of the United States, s. 662.

251 VILE, John R. The Case against Implicit Limits on the Constitutional Amending Process. In: LEVINSON, 

Sanford (ed.).  Responding to Imperfection. The Theory and Practice of Constitutional Amendment . Princeton: 

Princeton University Press, 1995, s. 198.

252 Ibid, s. 198-199.

253 Ibid, s. 199.

254 Ibid, s. 199-200.

255 Orfield už v roku 1942 vytvoril  zoznam vyše tridsiatich rôznych princípov, hodnôt a oblastí,  ktoré boli 

podľa rozličných autorov vyňaté z právomoci prijímať dodatky k Ústave – niektoré z nich boli neskôr skutočne 

prijaté vo forme dodatku; ORFIELD, Lester Bernhardt.  The Amending of the Federal Constitution, s. 87-88. 

Richard Albert obdobne uvádza, že ani recentní autori, ktorí presadzujú implicitnú nezmeniteľnosť niektorých 

ustanovení Ústavy, sa nevedia zhodnúť v otázke, ktoré ustanovenia to sú; ALBERT, Richard. The Unamendable 

Core  of  the  United  States  Constitution.  In:  KOLTAY,  András  (ed.).  Comparative  Perspectives  on  the 

Fundamental  Freedom  of  Expression.  Budapest:  Wolters  Kluwer,  2015,  s.  25.  Z relatívne  nedávnych  prác 

môžeme  uviesť  Rawlsov  Political  Liberalism,  v ktorom  na  základe  argumentácie  pripomínajúcej  indickú 

doktrínu  základnej  štruktúry  ústavy  označuje  za  neprípustné  zrušenie  1. dodatku;  RAWLS,  John.  Political 

Liberalism. New York: Columbia University Press, 2005, s. 239.
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platí, že „súdy konzistentne odmietajú akceptovať tézu, že ústava implicitne obmedzuje obsah 

dodatkov.“256

2.4 Relevancia komparatívneho pohľadu pre slovenský ústavný systém

Skôr  než  budeme  stručne  analyzovať  možný  prínos  vyššie  rozobratých  koncepcií 

a doktrinálnych úvah pre slovenský ústavný diskurz, považujeme za vhodné zdôrazniť, že sa 

jedná  len  o ilustratívne  a nereprezentatívne  príklady  zahraničného  pohľadu  na  implicitné 

materiálne jadro. 

Otázke  implicitného  materiálneho  jadra  –  či  inak  nazývanej  koncepcie  obdobného 

významu – sa venovali tiež mnohé iné súdy a teoretici v zahraničí. Zvlášť doktrína základnej 

štruktúry,  formulovaná indickým Najvyšším súdom,  si  získala  veľký vplyv predovšetkým 

v judikatúre  ázijských  najvyšších  či  ústavných  súdov.  V rôznych  variáciách  a čiastkových 

obmenách si doktrínu základnej štruktúry ústavy osvojil Najvyšší súd Bangladéša,257 Najvyšší 

súd Pakistanu,258 Rada najvyšších sudcov Tchaj-wanu,259 Ústavný súd Thajska,260 Vrchný súd 

Kene261 či  Najvyšší  súd  Belize.262 Ústavný  tribunál  v Peru  taktiež  akceptoval  záver 

o materiálnych  limitoch  ústavodarnej  právomoci,  pričom argumentoval  identitou  ústavy.263 

Naopak, doktrínu základnej štruktúry ústavy odmietol okrem iného Najvyšší súd Srí Lanky,264 

Najvyšší súd Singapuru265 a tiež Odvolací súd Tanzánie.266 

256 DELLINGER, Walter E. Constitutional Politics, s. 448.

257 ROZNAI, Yaniv.  Unconstitutional constitutional amendments : the limits of amendment powers. Oxford, 

United Kingdom: Oxford University Press, 2017, s. 47-49.

258 Ibid, s. 50-52.

259 Ibid, s. 53-54.

260 Ibid, s. 55-56.

261 Ibid, s. 59.

262 Ibid, s. 68-69.

263 HALMAI, Gábor. Judicial Review of Constitutional Amendments and New Constitutions in Comparative 

Perspective. In: Wake Forest Law Review, 13/38 (2016), s. 112.

264 ROZNAI, Yaniv. Unconstitutional constitutional amendments, s. 56.

265 Ibid, s. 57.

266 Ibid, s. 62-63.
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Z európskeho pohľadu je zaujímavá judikatúra tých súdov, ktoré sa zaoberali svojou 

prípadnou právomocou preskúmavať ústavnosť ústavných zákonov – resp. dodatkov k ústave 

či  obdobných  právnych  predpisov  –  v podmienkach  absencie  explicitne  zakotveného 

materiálneho  jadra  Ústavy.  Gözler  tak  poukazuje  na  judikatúru  Najvyššieho  súdu  Írska 

a ústavných súdov Maďarska a Slovinska, ktoré s odkazom na absenciu výslovného určenia 

takejto právomoci odmietli obsahové preskúmavanie ústavných zákonov.267

Porovnávacia analýza nepochybne môže byť významným pomocným nástrojom pri 

vypracúvaní právnej argumentácie. Takýto postup je účelný predovšetkým v prípadoch, kedy 

sa snažíme dopátrať k objektívnemu účelu určitého ustanovenia, inštitútu či zákona, ktorý je 

v porovnávaných  úpravách  obdobný.268 Ako sa  však  budeme  snažiť  argumentovať  nižšie, 

využitie  porovnávacej  metódy v otázke implicitného materiálneho jadra je  do veľkej 

miery limitované, a to kontextom danej ústavnej úpravy, ústavnoprávnymi tradíciami 

jednotlivých  krajín  a predovšetkým  odlišným  textovým  vyjadrením  kľúčových 

ustanovení ústavy.

Ako už bolo uvedené vyššie, Ústava Indie v čl. 368 (nadpísanom Amendment of the 

Constitution)  hovorí  o prijímaní  dodatku  (Amendment)  k ústave.  Jeden  z kľúčových 

argumentov  v prospech  obmedzenia  ústavodarnej  moci  tak  odkazuje  na  výraz  doplniť 

(amend), ktorý kvalitatívne odlišuje od odstránenia či nahradenia ústavy inou ústavou, resp. 

zásahu do jej základnej štruktúry. Táto argumentácia je podľa nášho názoru neaplikovateľná 

na  slovenský ústavný systém.  Ústava  Slovenskej  republiky  vymedzuje  Národnú radu ako 

jediný  ústavodarný  orgán (čl.  72)  a zároveň  jej  zveruje  právomoc  nielen  prijímať  zmeny 

ústavy a ústavného zákona, ale tiež prijímať ústavu [čl. 84 ods. 4, čl. 86 písm. a)]. Na základe 

argumentu  a maiori  ad  minus preto  môžeme  konštatovať,  že  Národná  rada  pri  výkone 

ústavodarnej  právomoci  môže prijať vo forme ústavného zákona aj  takú úpravu, ktorý by 

zmenila základnú štruktúru ústavy.

Pri analýze doktríny základnej štruktúry ústavy je tiež nutné zdôrazniť,  že niektoré 

kritické argumenty proti tejto doktríne sú relevantné tiež pre slovenský ústavný diskurz – ide 

predovšetkým o kritický náhľad na rozlišovanie medzi mocou ustanovujúcou a ustanovenou, 

odkaz na pôvodný zámer tvorcov ústavy a absenciu výslovnej právomoci Najvyššieho súdu 

rozhodovať o súlade dodatkov k ústave so samotnou ústavou.

267 GÖZLER, Kemal.  Judicial Review of Constitutional Amendments.  A Comparative Study. Bursa, Turkey: 

Ekin, 2008, s. 12-13.

268 K tomu viď napr. BARAK, Aharon. Sudca v demokracii. Bratislava: Kalligram, 2016, s. 273 an.
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Obdobne kriticky nazeráme na možnú inšpiráciu v doktríne kolumbijského Ústavného 

súdu o nahradení ústavy. Prvým a najzásadnejším argumentom proti analogickému využitiu 

tejto  doktríny  je  výrazne  odlišné  znenie  jednotlivých  ústavných  ustanovení  týkajúcich  sa 

ústavodarnej  moci.  Kolumbijská  ústava  v čl.  374  výslovne  stanoví,  že  ústava  môže  byť 

zmenená (reformada), na základe čoho Ústavný súd vyvodil zásadný argument o rozdieloch 

medzi  zmenou (reforma)  a nahradením (sustitución)  ústavy.  Ako sme však uviedli  vyššie, 

čl. 72 a predovšetkým čl. 84 ods. 4 a čl. 86 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky vymedzuje 

ústavodarnú moc Národnej  rady značne širšie,  pričom výslovné znenie  slovenskej  úpravy 

neposkytuje priestor pre rozlišovanie medzi zmenou a nahradením ústavy – oboje je výslovne 

v právomoci Národnej rady.

Za  problematický  považujeme  tiež  postup  kolumbijského  Ústavného  súdu  pri 

vyvodzovaní  právomoci  preskúmavať  zmeny  ústavy.  Ústavný  súd  podľa  nášho  názoru 

neprípustne extenzívne interpretoval čl. 241 ods. 2 kolumbijskej ústavy, čo nevnímame ako 

príklad  hodný  nasledovania.  Ústavný  súd  Kolumbie  navyše  označil  za  možnosť  výkonu 

ustanovujúcej  moci  –  ktorý  by  nepodliehal  jeho  preskúmaniu  –  zvolanie  Ústavodarného 

zhromaždenia.  Zatiaľ čo však kolumbijská ústava výslovne s touto možnosťou počíta  v čl. 

374  an.  –  aj  keď  ho  kvalitatívne  neodlišuje  od  ďalších  dvoch  foriem  zmeny  ústavy  –, 

slovenská ústavná úprava zakotvuje jediný spôsob zmeny ústavy a označuje Národnú radu za 

jediný ústavodarný orgán.

Vyššie  naznačené  problémy  pri  využívaní  zahraničných  skúseností  s implicitným 

materiálnym  jadrom  ústavy  sa  podľa  nášho  názoru  vzťahujú  aj  na  v Spojených  štátoch 

amerických  prevládajúci  pohľad  o neexistencii  obsahových  limitov  ústavodarnej  moci. 

V tomto prípade však rozdiely nevyplývajú ani tak z odlišnej textácie kľúčových ustanovení 

oboch ústav, ako skôr z rozličných ústavnoprávnych kontextov a skúseností.

Akákoľvek debata o implicitných materiálnych obmedzeniach pri prijímaní dodatkov 

k Ústave  Spojených  štátov  amerických  totiž  naráža  na  jednu  z najrigidnejších  úprav 

prijímania  zmien  ústavy  na  svete.  Táto  vysoká  miera  rigidity  ústavy  vedie  jednak 

k mimoriadnej  legitimite  takto schválených dodatkov a tiež k menšej  opodstatnenosti  obáv 

z prípadného zneužitia uvedenej právomoci.

Uvedené súvisí tiež s postavením Najvyššieho súdu v americkom ústavnom systéme. 

Zatiaľ  čo  „prelamovanie“  rozhodnutí  Ústavného  súdu  prostredníctvom  zmeny  ústavy  je 

v slovenskom  doktrinálnom  prostredí  považované  niektorými  autormi  za  neprípustné, 

v americkom  kontexte  bol  obdobný  postup  vo  vzťahu  k rozhodnutiam  Najvyššieho  súdu 
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viackrát využitý a per se je široko akceptovaný. Prípadné spoliehanie sa na Najvyšší súd ako 

na poslednú brzdu proti  zneužitiu  ústavodarnej  moci navyše naráža na niektoré negatívne 

skúsenosti  v rozhodovacej  činnosti  tohto súdu – naopak, k prijatiu  dodatku, ktorý by bolo 

možné z dnešného pohľadu považovať za zjavné zneužitie moci, doposiaľ nedošlo.

V neposlednom  rade  je  pre  americkú  debatu  špecifický  dôraz  na  niektoré 

ústavnoprávne vzťahy, ktoré v slovenskom kontexte neexistujú – jedny z hlavných námietok 

proti  neobmedzenosti  právomoci  prijímať  dodatky  k ústave  sa  odvolávajú  na  zásady 

federalizmu, resp. na postavenie a právomoci jednotlivých štátov Únie.

Ako sme sa snažili zdôrazniť v tejto podkapitole, analogické prenášanie niektorých 

doktrín  a koncepcií  týkajúcich  sa  implicitného  materiálneho  jadra  –  či  už  hovoria 

v prospech  alebo  neprospech  existencie  takéhoto  jadra  –  do  slovenského  ústavného 

kontextu je mimoriadne náročné. Komparatívna metóda môže byť užitočná pri porovnávaní 

skutočne kontextuálne  i obsahovo podobných ústavných úprav,  avšak pri  absencii  vysokej 

miery takejto zhody je len ťažko využiteľná.  Staviame sa tak kriticky k téze,  podľa ktorej 

„existuje  jakési  univerzální  ohnisko  ústavy  rozprostírající  se  napříč  různými  ústavními 

systémy.“269 Považujeme  za  účelnejšie  klásť  primárny  dôraz  na  analýzu  slovenského 

ústavného kontextu, jednotlivých ustanovení Ústavy Slovenskej republiky a ich ustálenej 

interpretácie, a komparatívne postupy používať len mimoriadne obozretne a zriedkavo.

269 ŠIMÍČEK, Vojtěch. Materiální ohnisko ústavního pořádku, jeho ochrana a nález Ústavního soudu ve věci 

M. Melčáka.  In:  POSPÍŠIL,  Ivo;  WAGNEROVÁ,  Eliška  (eds).  Vladimír  Klokočka  liber  amicorum:  in 

memoriam emeritního soudce Ústavního soudu. Praha: Linde, 2009, s. 225.
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3. Nález Ústavného súdu PL. ÚS 21/2014

V tretej  kapitole  sa  budeme  venovať  samotnému  nálezu  Ústavného  súdu 

PL. ÚS 21/2014 (ďalej  tiež  v tejto  kapitole  ako  „Nález“),  v ktorom  súd  dovodil  nielen 

existenciu implicitného materiálneho jadra Ústavy, ale aj svoju právomoc preskúmavať 

ústavné zákony z hľadiska ich súladu s týmto materiálnym jadrom. Predmetom analýzy 

budú tri zásadné aspekty Nálezu - otázky existencie implicitného materiálneho jadra Ústavy, 

jeho obsahu a jeho ochrany prostredníctvom Ústavného súdu. Problematické aspekty Nálezu 

budeme rozoberať v poslednej podkapitole.270

3.1 Ústavný zákon č. 161/2014 Z. z.

Dňa 28. 2. 2014 predložili poslanci Národnej rady Paška a Hrušovský návrh ústavného 

zákona,  ktorý  by  priamo  novelizoval  Ústavu  Slovenskej  republiky.  Okrem  zakotvenia 

definície manželstva ako jedinečného zväzku muža a ženy (čl. 41 ods. 1) upravoval návrh tiež 

niektoré  otázky  súvisiace  so  Súdnou  radou  Slovenskej  republiky  (ďalej  tiež  v tejto 

podkapitole  ako  „Súdna  rada“);  návrh  však  v pôvodnom  znení  neobsahoval  úpravu  tzv. 

sudcovských  previerok,  ktoré  sa  neskôr  stali  predmetom  kontroverzií,  a ktoré  doň  boli 

zahrnuté  na  základe  pozmeňovacích  návrhov  poslancov  Figeľa  a  Kaníka.  Za  prijatie 

ústavného zákona dňa 4. 6. 2014 hlasovalo 102 zo 128 prítomných poslancov a ako ústavný 

zákon č. 161/2014 dňa 24. 6. 2014 vyšiel v Zbierke zákonov (ďalej tiež v tejto podkapitole 

ako „Ústavný zákon“).

Za  kľúčové  pre  účely  našej  práce  možno  označiť  nasledovné  ustanovenia  Ústavy 

novelizovanej  Ústavným zákonom.  Ustanovenie  čl.  141a  ods.  5  Ústavy  v novelizovanom 

znení  zverilo  Súdnej  rade právomoc „prijímať  stanovisko,  či  kandidát  na vymenovanie  za 

sudcu spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude 

vykonávať  riadne“  [písm.  b)]  a  „predkladať  prezidentovi  Slovenskej  republiky  návrhy 

270 Vzhľadom k zameraniu predkladanej práce na koncepciu materiálneho jadra Ústavy sa budeme prevažne 

venovať tým častiam Nálezu, ktoré majú relevanciu pre túto koncepciu. Naopak tie časti Nálezu, ktoré nemožno 

zovšeobecniť  pre  účely  predkladanej  práce  (predovšetkým  úvahy  o napadnutých  podústavných  právnych 

predpisoch,  niektoré detaily týkajúce sa sudcovských previerok a procesné aspekty prípadu),  v našej  analýze 

vynecháme.
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kandidátov na vymenovanie sudcov a návrhy na odvolanie sudcov“ [písm. c)]. Ustanovenie čl. 

141a  ods.  9  Ústavy  následne  stanovilo,  že  „Súdna  rada  Slovenskej  republiky  prijíma 

stanovisko podľa odseku 5 písm. b) na základe podkladov od štátneho orgánu plniaceho úlohy 

ochrany  utajovaných  skutočností  a  vyjadrenia  kandidáta  na  vymenovanie  za  sudcu; 

podrobnosti ustanoví zákon.“ Prechodné ustanovenie čl.  154d ods. 1. Ústavy stanovilo,  že 

vyššie uvedený postup sa vzťahuje aj na sudcov ustanovených do funkcie pred 1. 9. 2014,271 

pričom  proti  uzneseniu  Súdnej  rady  o tom,  že  sudca  nespĺňa  predpoklady  sudcovskej 

spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne, umožnil čl. 154d 

ods. 2 Ústavy podať sťažnosť k Ústavnému súdu.

Podľa  novelizovaného  čl.  147  ods.  1  Ústavy  mal  prezident  odvolať  sudcu,  ktorý 

nespĺňa predpoklady sudcovskej  spôsobilosti,  ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude 

vykonávať riadne, a to na základe právoplatného uznesenia Súdnej rady podľa čl. 154d ods. 1 

alebo právoplatného rozhodnutia Ústavného súdu o sťažnosti podľa čl. 154d ods. 2, ktorým 

sťažnosť zamietol.

Ústavnému súdu bol  dňa  1.  9.  2014 doručený návrh podpredsedu Súdnej  rady na 

začatie  konania  o súlade  ustanovení  viacerých  zákonov,  týkajúcich  sa  tzv.  sudcovských 

previerok, s čl. 1 ods. 1,272 čl. 141 ods. 1,273 čl. 144 ods. 1274 a čl. 145 ods. 1275 Ústavy a na 

pozastavenie  účinnosti  napadnutých ustanovení.  K návrhu sa podaním zo dňa 16.  9.  2014 

pripojila predsedníčka Súdnej rady (ďalej tiež v tejto podkapitole ako „Navrhovateľka“).276 

Navrhovateľka  v zavedení  previerok  už  menovaných  sudcov  videla  porušenie  princípu 

materiálneho  právneho  štátu,  deľby  moci,  nezávislosti  sudcov  a ich  vymenovania  bez 

časového obmedzenia, zákazu retroaktivity a princípu rešpektovania legálne nadobudnutých 

práv.277 Podaním z 24.  10.  2014 Navrhovateľka rozšírila  pôvodný návrh a požadovala  tiež 

271 Čl. II Ústavného zákona stanovil, že nadobúda účinnosť dňa 1. 9. 2014.

272 „Slovenská  republika  je  zvrchovaný,  demokratický  a  právny  štát.  Neviaže  sa  na  nijakú  ideológiu  ani 

náboženstvo.“

273 „V Slovenskej republike vykonávajú súdnictvo nezávislé a nestranné súdy.“

274 „Sudcovia sú pri výkone svojej funkcie nezávislí a pri rozhodovaní sú viazaní ústavou, ústavným zákonom, 

medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 2 a 5 a zákonom.“

275 „Sudcov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky; 

vymenúva ich bez časového obmedzenia.“

276 PL. ÚS 21/2014, bod 1 odôvodnenia.

277 Ibid, body 3-6.
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rozhodnutie o nesúlade čl. 154d ods. 1 až 3 Ústavy s čl. 1 ods. 1, čl. 141 ods. 1, čl. 144 ods. 1 

a čl. 145 ods. 1 Ústavy, keď tieto ustanovenia Ústavy označila za nezmeniteľné.278

3.2 Nález PL. ÚS 21/2014 a materiálne jadro Ústavy

Ústavný súd Nálezom rozhodol o nesúlade čl. 147 ods. 1 poslednej vety a čl. 154d 

ods. 1 až 3 Ústavy v znení Ústavného zákona s čl. 1 ods. 1, čl. 141 ods. 1 a čl. 144 ods. 1 

Ústavy  (výrok  1),  o nesúlade  časti  čl. 141a  ods.  9  v časti  slov  „plniaceho  úlohy  ochrany 

utajovaných  skutočností“  Ústavy s čl.  1  ods.  1  Ústavy  (výrok 2)  a o nesúlade  ustanovení 

viacerých zákonov, týkajúcich sa sudcovských previerok, s čl. 1 ods. 1, čl. 141 ods. 1 a čl. 144 

ods. 1 Ústavy (výrok 3).

Úvahy  o materiálnom  jadre  zahájil  Ústavný  súd  komparatívnym  pohľadom na  iné 

ústavné  systémy.  Pojednal  o ústavných  systémoch  s explicitne  zakotveným  materiálnym 

jadrom a konštatoval, že aj keď by začlenenie podobnej úpravy do Ústavy z roku 1992 bolo 

opodstatnené v danom historicko-politickom kontexte, nedošlo k nemu.279

Ústavný súd následne rozvíjal úvahy o hodnotovej orientácii Ústavy a konštatoval, že 

„kruciálna  otázka,  ktorá  primárne  stála  pred  ústavným  súdom,  otvárajúca  možnosť 

prípadného prieskumu napadnutej (aj) ústavnej úpravy s ústavou, spočívala v tom, či Ústava 

Slovenskej  republiky  je  ústavou  hodnotovo  orientovanou.“280 Túto  otázku  Ústavný  súd 

zodpovedal  kladne,  a to  aj  s odkazom  na  svoju  predchádzajúcu  judikatúru.281 Záverom 

Ústavného  súdu  následne  bolo,  že  „existencia  (implicitného)  materiálneho  jadra  je 

súčasťou hodnotovej  orientácie  ústavy  v materiálnom právnom štáte  alebo jej  logickým 

pokračovaním.“282 

Normatívnym dôsledkom existencie materiálneho jadra Ústavy podľa Ústavného súdu 

je, že „ústavné normy, ktoré ho tvoria, získavajú voči ostatným ústavným normám dominantné 

postavenie v tom, že tieto vytvárajú referenčnú základňu ústavy, s ktorou je možné porovnávať 

278 Ibid, body 12, 15.

279 Ibid, bod 52.

280 Ibid, bod 56.

281 Ibid, bod 57.

282 Ibid, bod 62.
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ostatné (materiálne podriadené) ústavné normy z hľadiska ich súladu s materiálnym jadrom 

ústavy.  Tým je  daná vnútorná hierarchia ústavných noriem, ktorá je spôsobilá zabezpečiť 

plnenie funkcií materiálneho jadra ústavy.“283 Vzhľadom na túto hierarchiu ústavných noriem 

je predstaviteľný protiústavný ústavný zákon, a to v prípade, že „s ústavnou intenzitou narúša 

materiálne jadro ústavy.“284

Po  kladnom  zodpovedaní  otázky,  či  Ústava  má  materiálne  jadro,  Ústavný  súd 

analyzoval svoju právomoc preskúmať ústavnosť ústavného zákona. Argumentoval, že okrem 

explicitných  právomocí  stanovených  v kompetenčných  normách  existuje  tiež  implicitná 

právomoc Ústavného súdu „vo všetkých ústavne významných vzťahoch.“285 Podľa Ústavného 

súdu „existenciu  implikovanej  ústavnej  normy o právomoci  ústavného súdu preskúmať 

súlad ústavného zákona s ústavou preukazuje záujem na ochrane ústavnosti,  na udržaní 

stavu,  v ktorom  najvyššou  právnou  normou  v štáte  je  ústavná  norma. Ústavné  zákony 

porušujúce  ústavu  tento  záujem deštruujú,  odstraňujú  stav,  v ktorom je  ústava  najvyššou 

právnou normou v štáte.“286 Ústavný súd svoju argumentáciu založil predovšetkým na čl. 

124 Ústavy, ktorý označil za „generálne kompetenčné ustanovenie.“287 Toto ustanovenie 

vykladal  široko  a konštatoval,  že  vylúčenie  pôsobnosti  Ústavného  súdu  vo  veci  ochrany 

ústavnosti  by bolo porušením Ústavy a navodením stavu, ktorý je v materiálnom právnom 

štáte  neprijateľný.288 Záverom  tak  v tejto  súvislosti  Ústavný  súd  uviedol,  že  „ochrana 

ústavnosti  je  ochranou  jej  »materiálneho  ohniska«“  a preto  je  daná  jeho  právomoc 

preskúmavať súlad ústavného zákona s Ústavou, resp. jej materiálnym jadrom.289

V neposlednom  rade  sa  Ústavný  súd  zaoberal  otázkou  identifikácie  prvkov 

materiálneho jadra Ústavy. K problematike vyvodzovania obsahu implicitného materiálneho 

jadra Ústavný súd uviedol, že „nesmie ísť o postup ad hoc v tom zmysle, že ustanovenie ústavy 

sa raz označí za prvok implicitného materiálneho jadra a neskôr, v konaní o inom spore, sa 

zas  označí  za  prvok  stojaci  mimo  implicitného  materiálneho  jadra.  Taký  postup  by  bol 

nezlučiteľný  s požiadavkou  právnej  istoty,  a tým aj  s vlastnosťami  materiálneho  právneho 

283 Ibid, bod 64.

284 Ibid, bod 65.

285 Ibid, bod 70.

286 Ibid, bod 70.

287 Ibid, bod 85.

288 Ibid, bod 87.

289 Ibid, bod 88.
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štátu,  ktorý  je  nevyhnutnou  súčasťou  implicitného  materiálneho  jadra  ústavy.“290 Za 

„fundament  implicitného  materiálneho  jadra“  označil  Ústavný  súd  princípy 

demokratického právneho štátu v zmysle čl. 1 ods. 1 Ústavy, pričom súd následne odkázal 

na svoju bohatú judikatúru, upresňujúcu jednotlivé princípy zahrnuté pod čl. 1 ods. 1.291 Za 

protiústavný označil Ústavný súd taký zásah do materiálneho jadra, ktorý dosahuje „ústavnú 

intenzitu“, pričom súd pripustil aj kumulatívne hodnotenie viacerých ústavných zákonov, aby 

sa tak predišlo postupnej erózii Ústavy.292

Pri  preskúmavaní  samotného  Ústavného  zákona  Ústavný  súd  v prvom  rade 

konštatoval,  že  „súdna  ani  sudcovská  nezávislosť  nie  je  absolútna.  Existujúc  významné 

verejné  záujmy,  s ktorými  nezávislosť  súdnej  moci  musí  byť  v spravodlivej  rovnováhe.“293 

Ústavný súd ale kriticky označil postup Národnej rady ako obchádzanie nálezu Ústavného 

súdu  PL. ÚS 17/2008,  v ktorom  súd  zrušil  previerky  sudcov  Špecializovaného  súdu.294 

Z obsahového hľadiska následne formuloval k čl. 154d ods. 1 Ústavy tri základné výhrady: 

(1) fakt,  že  Súdna  rada  pri  prijímaní  stanoviska  o splnení  predpokladov  sudcovskej 

nezávislosti  nemá  možnosť  overiť  úplnosť,  objektívnosť  a správnosť  výsledku  previerky 

a môže  sa  spoľahnúť iba  na  výsledok  preverovania  zo  strany Národného bezpečnostného 

úradu (ďalej tiež „NBÚ“), (2) nedostatočné obmedzenie metód, prostriedkov a postupov NBÚ 

pri  previerkach295 a  (3)  retroaktívny  charakter  previerok  už  vymenovaných  sudcov.296 

Rovnaké  závery  vztiahol  Ústavný  súd  aj  na  časť  ustanovenia  čl.  141a  ods.  9  Ústavy, 

týkajúceho sa previerok kandidátov na sudcov.297 

290 Ibid, bod 93.

291 Ústavný súd tak odkázal na princípy slobody, rovnosti, ľudskej dôstojnosti, suverenity (zvrchovanosti) ľudu, 

legality,  zvrchovanosti  ústavy  a zákonov,  (demokratickej)  legitimity,  ochrany  ľudských  práv  a základných 

slobôd,  právnej  istoty  (zahŕňajúci  aj  ochranu  legálne  nadobudnutých  práv  a legitímnych  očakávaní  a zákaz 

retroaktivity), ochrany dôvery občanov v právny poriadok, spravodlivosti (resp. materiálneho právneho štátu), 

zákazu  svojvôle (zneužitia  moci),  proporcionality,  deľby moci vrátane systému vzájomných bŕzd a protiváh, 

transparentnosti (verejnej kontrolovateľnosti) výkonu verejnej moci. Ústavný súd zároveň zdôraznil, že „výpočet 

princípov demokratického a právneho štátu nie je definitívny“; ibid, bod 95.

292 Ibid, bod 97.

293 Ibid, bod 116.

294 Ibid, body 117-118.

295 Ibid, bod 126. Ústavný súd na ďalších miestach poukazoval predovšetkým na hrozbu zneužitia podkladov 

NBÚ, a tým aj zásahu do nezávislého a nestranného rozhodovanie sudcov a súdov; ibid, bod 140.

296 Ibid, bod 132.2.

297 Ibid, bod 134.
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Podľa názoru Ústavného súdu tak uvedené nedostatky Ústavného mali za dôsledok 

jeho rozpor s čl. 1 ods. 1 Ústavy,298 a ohľadom previerok už vymenovaných sudcov (čl. 154d 

ods. 1 Ústavy) tiež rozpor s čl. 141 ods. 1 a čl. 144 ods. 1 Ústavy, ktoré označil za súčasť 

implicitného materiálneho jadra Ústavy.299

Ústavný súd tak dospel k záveru, že Ústava vzhľadom k svojej hodnotovej orientácií 

má  implicitné  materiálne  jadro,  ktoré  nesmie  zrušiť  ani  ústavodarca.  Právomoc  chrániť 

materiálne  jadro  Ústavy  pred  neprípustnými  zásahmi  ústavodarcu  vo  forme  ústavných 

zákonov Ústavný súd vyvodil zo širokej interpretácie čl. 124 Ústavy a svojho postavenia ako 

nezávislého súdneho orgánu ochrany ústavnosti. Za základ materiálneho jadra Ústavy označil 

čl.  1  ods.  1  vymedzujúci  Slovenskú  republiku  ako  demokratický  a právny  štát,  pričom 

výpočet  jednotlivých princípov vyplývajúcich z čl.  1 ods.  1 Ústavy nie  je definitívny.  Pri 

posúdení  napadnutého  Ústavného  zákona  dospel  Ústavný  súd  k záveru,  že  je  rozporný 

s materiálnym jadrom Ústavy.  V rámci  obiter dictum na samotný záver Nálezu Ústavný 

súd  uviedol,  že  „vyslovené  právne  závery  o možnosti  preskúmania  súladu  ústavného 

zákona (jeho časti) s ústavou sú limitované takou prípadnou úpravou ústavy, ktorá umožní 

originárnemu ústavodarcovi (ľudu) potvrdiť prípadnú zmenu či doplnenie ústavy v rámci 

ústavodarného referenda.“300

K Nálezu  pripojili  štyria  sudcovia  Ústavného  súdu  –  Mészáros,  Tkáčik,  Orosz  a 

Mochnáčová  –  odlišné  stanoviská.  Zatiaľ  čo  sudkyňa Mochnáčová  a predovšetkým sudca 

Mészáros vystúpili mimoriadne kriticky proti právomoci preskúmavať ústavné zákony per se 

a konanie súdu označili za  ultra vires, kritika sudcov Orosza a Tkáčika sa netýkala ani tak 

doktrinálnych  záverov  Ústavného  súdu,  ako  skôr  jednotlivostí  pojednávanej  problematiky 

tzv. sudcovských previerok.301

Odlišné stanovisko sudcu Mészárosa možno označiť za jedno z najpôsobivejších 

doktrinálnych vystúpení proti doktríne implicitného materiálneho jadra Ústavy a s ním 

súvisiacej  právomoci  Ústavného súdu preskúmavať ústavné zákony. Podľa Mészárosa 

skutočnou otázkou pojednávanej  veci  neboli  ani  tak  sudcovské previerky,  ako „mocenská 

rovnováha  v  našom  ústavnom  systéme.  Už  si  nemôžeme  byť  istí,  kde  má  Ústavný  súd 

298 Ibid, body 126, 132.1, 132.2, 134.

299 Ibid, body 148-149.

300 Ibid, bod 177.

301 Z uvedených dôvodov sa nebudeme bližšie venovať odlišným stanoviskám sudcov Orosza a Tkáčika, ktoré 

z hľadiska  koncepcie  materiálneho  jadra  Ústavy  nepovažujeme  za  zásadné.  Odlišné  stanovisko  sudkyne 

Mochnáčovej bolo značne lakonické.
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Slovenskej republiky  [...] svoje hranice, pretože si ich určuje sám.“302 Ústavný súd tým, že 

postupoval v rozpore s čl. 2 ods. 2 Ústavy, chránil materiálne jadro spôsobom, ktorý inú časť 

jadra popiera.303 

Mészáros hodnotí Nález ako vydávanie sociálnych preferencií sudcov Ústavného súdu 

za právo – „diskusia sa natoľko emancipovala od ústavných textov, že už sa neuvažuje, či má 

ústavný text takéto  [materiálne] prvky, ale uvažuje sa naopak: pretože tieto prvky existujú v 

teórii, tak musia byť aj súčasťou ústavných textov. Určovanie ústavného práva ale treba vrátiť 

naspäť ústave a ústavnému súdu.“304 Za zaujímavé považujeme Mészárosove úvahy o dvoch 

strachoch – pred ústavodarcom a pred Ústavným súdom. Mészáros považuje oba strachy za 

oprávnené, no konštatuje, že „naša ústava vyvážila strachy medzi parlamentom a ústavným 

súdom v prospech ústavodarcu, a preto ak chceme ostať právnikmi, a nie sociálnymi kritikmi, 

nám neostáva iné, než to rešpektovať.“305

Mimoriadne kritické disentné stanovisko ukončil sudca Mészáros konštatovaním, že 

Ústavný súd by za istých okolností mohol pristúpiť k zrušeniu ústavného zákona, ktorý by bol 

z materiálneho hľadiska individuálnym právnym aktom, „prezlečeným“ do formy ústavného 

zákona,  a porušoval  by  čl.  12  ods.  1  Ústavy  upravujúci  nezrušiteľnosť  základných  práv 

a slobôd.306

3.3 Problematické aspekty nálezu PL. ÚS 21/2014

Nález Ústavného súdu vyvolal v doktrinálnej debate rozporuplné ohlasy. Zatiaľ čo 

autori,  ktorí  už  v  minulosti  rozpracúvali  teóriu  implicitného  materiálneho  jadra,  Nález 

302 PL. ÚS 21/2014, odlišné stanovisko sudcu Lajosa Mészárosa, bod 1.

303 Ibid, bod 7.

304 Ibid, body 15 a 21. K tomu pozri citát Roberta H. Borka z Úvodu predkladanej práce.

305 Ibid, bod 12.

306 Ibid, bod 26. 
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hodnotili  prevažne  kladne,307 mnohí  iní  teoretici  sa  k nemu  vyjadrovali  kriticky,308 a to 

v rôznej miere a v rôznych ohľadoch. V nasledujúcej podkapitole predstavíme náš pohľad na 

niektoré  problematické  aspekty  Nálezu,  pričom  budeme  pracovať  tiež  s doktrinálne 

vyslovenými  kritickými  poznámkami  a s odlišnými  stanoviskami  k nálezu.  Keďže  o teórii 

implicitného materiálneho jadra Ústavy sme už pojednávali v kapitole 1, na tomto mieste sa 

budeme  prevažne  sústrediť  na  tie  argumenty,  s ktorými  pracoval  vo  svojom  odôvodnení 

Ústavný súd a nebudeme tak opakovať všetky tézy uvedené na iných miestach predkladanej 

práce.

Ústavný  súd  sa  na  viacerých  miestach  Nálezu  vyjadruje  k problémom,  ktoré 

podľa  nášho  názoru  už  svojou  podstatou  nespadajú  pod  okruh  právnych  otázok, 

ktorých riešenie  je  v rukách súdnej  moci. Ústavný  súd tak  napríklad  konštatuje,  že  „s 

najväčšou mocou je spojená aj najväčšia zodpovednosť. Národná rada je zodpovedná za stav 

ústavy  a ústavného  poriadku  a za  jeho  vývoj  v súlade  s trendmi  moderného  európskeho 

307 ĽALÍK, Tomáš. Nález PL. ÚS 21/2014 ako nevyhnutný liek na ústavné zákonodarstvo na Slovensku. In: 

Acta  Facultatis  Iuridicae  Universitatis  Comeniae  Tomus.  XXXVII,  1/2019,  s. 274-297;  BREICHOVÁ 

LAPČÁKOVÁ, Marta. Ústava v ohrození – Zopár zamyslení nad jedným nálezom Ústavného súdu Slovenskej 

republiky (PL. ÚS 21/2014). In:  Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comeniae Tomus. XXXVII, 1/2019, s. 

237-260;  SVÁK,  Ján.  Ako  Sizyfos  podal  ruku  krehkej  Themis  na  slovenskej  ceste  ku  kontrole  ústavnosti 

ústavných zákonov. In: VEČERA, Miloš; SOBEK, Tomáš; KOKEŠOVÁ, Jana; HAPLA, Martin. Weyrovy dny 

právní teorie 2019: sborník z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2019; BALOG, Boris. Ústavoochranca 

na temnej strane Sily (?). In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comeniae Tomus. XXXVII, 1/2019, s. 223-

236.

308 KÁČER, Marek. Od ochrany pre hrôzami koncentračných táborov k ochrane „profesionálnej existencie“ 

vydierateľných sudcov. In:  Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comeniae Tomus. XXXVII, 1/2019, s. 261-

273; NEUMANN, Jakub. Ústavný súd SR ako efektívny ochranca ústavnosti pri zásahu do materiálneho jadra 

ústavy (?). In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comeniae Tomus. XXXVII, 1/2019, s. 298-311; TOMIN, 

Michal.  Atrahovanie  právomocí  Ústavným  súdom  Slovenskej  republiky.  In:  Nezávislosť  Ústavného  súdu 

Slovenskej republiky: zodpovednosť ústavodarcu a aktérov zúčastnených na výbere ústavných sudcov. Zborník 

príspevkov z medzinárodnej vedeckej  konferencie  14.-15. februára 2019.  Bratislava:  Univerzita  Komenského 

v Bratislave, 2019; PREUSS, Ondřej. Slovenský „Melčák“, nukleární zbraň jako dar novému Ústavnímu soudu.  

In:  Jurisprudence,  6/2019,  s.  1-12;  KÁČER,  Marek;  NEUMANN,  Jakub. Materiálne  jadro  v  slovenskom 

ústavnom práve: doktrinálny disent proti zrušeniu sudcovských previerok. Praha: Leges, 2019; HAULÍK, Štefan. 

Máme  na  Slovensku  protiústavný  Ústavný  súd? Denník  N,  19.  2.  2019.  [cit.  3.  4.  2021].  Dostupné  z: 

https://dennikn.sk/1386933/mame-na-slovensku-protiustavny-ustavny-sud/#;  DOMIN,  Marek.  Prečo  mal 

Ústavný súd svoje rakety (zatiaľ) nechať v sile. Stručný postreh k prelomovému rozhodnutiu. 19. 2. 2019. [cit. 

28.  3.  2021].  Dostupné  z:  https://comenius.flaw.uniba.sk/index.php/kategorie/politika-a-pravo/52-preco-mal-

ustavny-sud-svoje-rakety-zatial-nechat-v-sile-strucny-postreh-k-prelomovemu-rozhodnutiu  .  
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a svetového konštitucionalizmu.  Tým by sa ústavodarca mal  riadiť  aj  pri  úprave spôsobu 

menovania  sudcov  a pokračovať  v trende,  ktorý  nastúpil  prijatím  ústavného  zákona  č. 

90/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky.“309 Taký postup súdu 

považujeme  za  problematický.  Ústava  v čl.  72  stanoví,  že  Národná  rada  je  jediným 

ústavodarným orgánom v Slovenskej republike – je preto prinajmenšom sporné, či je úlohou 

Ústavného súdu vyhlasovať,  čím by sa mala Národná rada pri  výkone ústavodarnej  moci 

riadiť a aké trendy by mala nasledovať. Jedná sa o úvahy de constitutione ferenda, ktoré sa 

podľa nášho názoru nedotýkajú žiadnej z právomocí Ústavného súdu a tento by sa k nim mal 

vyjadrovať maximálne zdržanlivo.

Na inom mieste odôvodnenia Nálezu Ústavný súd uvádza že „v historicko-politickom 

kontexte by bolo opodstatnené, aby sa aj Ústava Slovenskej republiky z roku 1992 výslovne 

prihlásila  k nemennosti  niektorých  ústavných  noriem  pomocou  zaručenia  klauzulou 

večnosti.“310 Jedná  sa  o  ďalšiu politickú,  a nie  právnu  úvahu.  O otázkach  opodstatnenosti 

konkrétnej  ústavnej  úpravy  má  podľa  nášho  názoru  rozhodovať  ústavodarca,  ktorým  je 

v podmienkach  Slovenskej  republiky  výlučne  Národná  rada  (čl.  72  Ústavy).  Úvahy 

Ústavného  súdu  o opodstatnenosti  inštitútu  nezakotveného  v Ústave  navyše  naznačujú  – 

s ohľadom na následnú argumentáciu Ústavného súdu –, že súd do istej miery povyšuje svoje 

úvahy de constitutione ferenda na úroveň de constitutione lata.

Obdobne  nahliadame  na  záver  Ústavného  súdu  uvedený  ako  obiter  dictum,  podľa 

ktorého „vyslovené právne závery o možnosti  preskúmania súladu ústavného zákona (jeho 

časti) s ústavou sú limitované takou prípadnou úpravou ústavy, ktorá umožní originárnemu 

ústavodarcovi  (ľudu) potvrdiť  prípadnú zmenu či  doplnenie ústavy v rámci  ústavodarného 

referenda.“311 Odhliadnuc od skutočnosti, že Ústavný súd opätovne naznačuje Národnej rade, 

akým  spôsobom  má  vykonávať  ústavodarnú  moc,  je  táto  úvaha  len  sotva  kompatibilná 

s platným znením Ústavy. Predovšetkým platí,  že podľa čl.  125b ods. 1 a 2 Ústavy môže 

Ústavný súd na návrh prezidenta posúdiť súlad predmetu referenda s Ústavou a ústavnými 

zákonmi.  Zároveň  čl.  93  ods.  3  Ústavy  stanoví,  že  „predmetom  referenda  nemôžu  byť 

základné práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet.“ Pokiaľ Ústavný súd konštruuje 

schválenie  zmeny  Ústavy  referendom  ako  výkon  originálnej  ústavodarnej  moci,  je  to 

v rozpore s uvedenými ustanoveniami Ústavy, ktoré naopak referendum po obsahovej stránke 

výrazným spôsobom limitujú.

309 PL. ÚS 21/2014, bod 26.

310 Ibid, bod 52.

311 Ibid, bod 177.
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Týmito úvahami samozrejme nemienime in abstracto zavrhnúť úvahy Ústavného súdu 

v rovine  de constitutione ferenda. Sme však presvedčení, že pri formulácii obdobných úvah 

by mal byť Ústavný súd mimoriadne opatrný a mal by tak činiť akceptujúc aktuálne platnú 

a účinnú ústavnú úpravu.

Ústavný  súd  v odôvodnení  Nálezu  do  veľkej  miery  pracoval  s komparatívnymi 

argumentmi,  ktoré  mali  podporiť  jednak tézu  o existencii  implicitného  materiálneho  jadra 

Ústavy a zároveň tézu o právomoci Ústavného súdu ochraňovať toto jadro prostredníctvom 

prieskumu  ústavných  zákonov.  Vzhľadom  na  rozsah,  ktorý  Ústavný  súd  venoval 

komparatívnym úvahám, by bolo možné predpokladať, že tieto úvahy hrali významnú rolu pri 

rozhodovaní súdu. Ako však ukážeme, práve komparatívne pasáže odôvodnenia sú jedny 

z najproblematickejších.

Je  namieste  položiť  si  otázku,  akú  výpovednú  hodnotu  vôbec  majú  komparatívne 

úvahy v prípade, že sú vypracované takým nedbalým spôsobom, ako to učinil Ústavný súd 

v Náleze.312 Ústavný súd v bodoch 59.4 a 59.5. odôvodnenia popisuje judikatúru niektorých 

európskych ústavných súdov k otázkam preskúmavania ústavných zákonov a konštatuje, že 

„tieto stanoviská sú pritom prítomné v krajinách s explicitne zakotveným materiálnym jadrom 

ústavy a rovnako i v krajinách, v ktorých sa materiálne jadro ústavy chápe ústavnými súdmi 

implicitne.“313 Jediným z ústavných súdov zmienených  v odôvodnení,  ktorý  však skutočne 

judikoval  o existencii  implicitného materiálneho jadra,  je litovský Ústavný súd.314 Ústavný 

312 Ústavný súd hneď v úvode porovnávacej analýzy uvádza, že nezmeniteľná náležitosť (klauzula večnosti) 

Ústavy  Spojených štátov  amerických  spočíva  v zakotvení  „rovnoprávneho zastúpenia  v parlamente“  a že  sa 

prijatie  takéhoto  ustanovenia  do ústavy  bolo motivované „prechádzajúcou nedobrou skúsenosťou  s minulým 

usporiadaním  spoločnosti.“  Všetky  tri  tvrdenia  sú  nepresné  či  dokonca  skôr  nepravdivé:  (1) nejedná  sa 

o klauzulu večnosti, (2) ustanovenie sa týka iba jednej komory parlamentu a (3) bolo výsledkom úplne iných 

motivácií – snáh o zabránenie úplnej politickej  dominancii  veľkých štátov v Kongrese.  Jedná sa samozrejme 

o záležitosť marginálneho významu, no tak nepresná argumentácia Ústavného súdu, opakovaná na viacerých 

miestach odôvodnenia, podkopáva dôveryhodnosť samotného Nálezu; ibid, bod 49.

313 Ibid, body 59.4 a 59.5.

314 Ústavný  súd  v tejto  časti  odôvodnenia  poukazuje  na  judikatúru  ústavných  súdov  Českej  republiky, 

Maďarska,  Litvy,  Rumunska,  Rakúska,  Nemecka,  Talianska  a  Chorvátska.  Ústavné  súdy Českej  republiky, 

Nemecka, Rumunska a Talianska rozhodovali v kontexte explicitne zakotveného nezmeniteľného materiálneho 

jadra,  ústavné súdy Maďarska a Rakúska rozhodovali  iba o procesných aspektoch a chorvátsky Ústavný súd 

výslovne  preskúmavanie  ústavného  zákona  čo  do  obsahu  odmietol;  HALMAI,  Gábor.  Judicial  Review  of 

Constitutional Amendments and New Constitutions in Comparative Perspective. In:  Wake Forest Law Review, 

13/38  (2016),  s. 129-130;  KANDALEC,  Pavel.  Materiální  jádro  ústavy  v judikatuře  rakouského  Ústavního 

soudu. In: Dny práva – 2009 -Days of Law. 3. ročník medzinárodní konference pořádané Právnickou fakultou 
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súd za príklad „ochrany materiálneho jadra ústavy“ označuje, odkazom na štúdiu Martina 

Madeja,315 rakúsky  Ústavný  súd316 –  ten  však  v predmetnom rozhodnutí  VfGH 16327 zo 

dňa 11. 10. 2001  neposudzoval  otázku  materiálneho  jadra,  ale  porušenie  kompetenčného 

ustanovenia, ktoré pre kvalifikovanú zmenu ústavy predpisuje prísnejší režim schvaľovania. 

Jednalo sa tak o preskúmanie čo do procedúry, nie obsahu napadnutého právneho predpisu.317 

V časti odôvodnenia nadpísanej ako „Hodnotová orientovaná ústava ako conditio sine qua 

non  implicitného  materiálneho  (jadra)  ústavy“  zároveň  Ústavný  súd  zoširoka  analyzuje 

príklady Nemecka, Českej republiky a Rakúska318 – ani v jednej z týchto krajín sa ale nejedná 

o prípad implicitného materiálneho jadra.

Jedným zo záverov, ktoré Ústavný súd vyvodzuje z ním učinenej komparácie je, že 

„možno  bez  akýchkoľvek  pochybností  konštatovať,  že  v súčasnej  Európe  o koncepte 

materiálneho  jadra  ústavy  a jeho  ochrane  ústavnými  súdmi  panuje  vysoký  stupeň 

konsenzu“.319 V celej  kapitole,  ku  ktorej  sa  uvedený  záver  vzťahuje,  však  Ústavný  súd 

poukázal  na  jediný  prípad  ústavného  súdu,  ktorý  na  základe  koncepcie  implicitného 

materiálneho  jadra  ústavy  dovodil  svoju  právomoc  preskúmavať  ústavný  zákon.  Môžeme 

preto  konštatovať,  že  záver  Ústavného  súdu  je  buď irelevantný  (ak  sa  má  vzťahovať  na 

explicitné materiálne jadro) alebo nepravdivý (ak sa má vzťahovať na  implicitné  materiálne 

jadro).  Je  preto  prekvapujúce,  že  v ďalšej  časti  odôvodnenia  Nálezu  Ústavný  súd uvádza 

prípady, kedy súdne orgány kontroly ústavnosti vo Francúzsku, Slovinsku a Írsku  odmietli 

existenciu svojej právomoci posudzovať ústavnosť ústavných zákonov, resp. ekvivalentných 

právnych predpisov. Ústavný súd sa argumentáciou,  ktorá uvedené súdy viedla k prijatým 

záverom,  v zásade  nezaoberá  a oproti  nemeckým,  rakúskym  a českým  ústavným  reáliám 

venuje týmto otázkam minimálny priestor.320

V  odôvodnení  tak  Ústavný  súd  uvádza  celkovo  päť  prípadov,  v ktorých  súdy 

rozhodovali  o materiálnom  jadre  (resp.  obdobnom  koncepte)  v podmienkach  neexistencie 

jeho explicitného vymedzenia (India, Litva, Chorvátsko, Slovinsko, Írsko), pričom v dvoch 

Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova Univerzita, 2009, s. 417.

315 MADEJ, Martin. Melčák nebo Melčáci? Ústavní soudy rušící ústavní zákony. In: Právník, 155/5 (2016), s. 

413-426

316 PL. ÚS 21/2014, bod 59.5.

317 KANDALEC, Pavel. Materiální jádro ústavy v judikatuře rakouského Ústavního soudu, s. 417.

318 PL. ÚS 21/2014, bod 59.1 až 59.3.

319 Ibid, bod 61.

320 Ibid, body 74 a 79.
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prípadoch  (India  a Litva)  došiel  predmetný  súd  k záveru  o existencii  implicitného 

materiálneho jadra a jeho právomoci preskúmavať ústavné zákony.321

Komparatívnu  analýzu  vykonanú  Ústavným  súdom  v Náleze  tak  považujeme  za 

nekvalitnú,  nesystematickú  a argumentačne  nepodloženú.  Ak  Ústavný  súd  konštatuje,  že 

„podstatou sporu o ústavnosť ústavného zákona je  analýza a hodnotenie radu odborných 

otázok, ktorých riešenie svedčí pôsobnosti ústavného súdu“,322 musíme konštatovať, že v tejto 

časti odôvodnenia nálezu Ústavný súd nepreukázal svoje odborné kvality.

Aj v prípade, že by Ústavný súd vykonal komparatívnu analýzu precízne, je však stále 

otázne,  do  akej  miery  má  takýto  druh  úvah  svoje  miesto  v predmetnom  prípade. 

Predovšetkým  platí,  že  jednotlivé  ústavné  systémy  obsahujú  mnohé  odlišnosti,  ktoré 

zabraňujú jednoduchému prenášaniu záverov  de constitutione  lata.  Ako sme poukázali  na 

iných miestach práce, závery z komparatívnych analýz v otázkach implicitného materiálneho 

jadra je možné vyvodzovať len veľmi zdržanlivo, a to pri rešpektovaní zásadných rozdielov 

vo viacerých aspektoch jednotlivých ústavných systémov. 

Za  problematický  považujeme  tiež  postup  súdu  pri  uvádzaní  odkazov  na 

zahraničných  právnych  teoretikov. Tvrdenie  súdu,  že  H.  L.  A.  Hart  vo  svojom  diele 

Concept of Law „objasňuje, v čom spočíva kategória implicitného materiálneho jadra ústavy 

a z akého  dôvodu  je  táto  kategória  spojená  so  súdnou  ochranou“323,  považujeme  za 

zavádzajúce. Hart sa v citovanej pasáži vôbec nevyjadruje k otázke implicitného materiálneho 

jadra,  ale  k otázke  dvoch  odlišných  koncepcií  suverenity  –  pretrvávajúcej  všemohúcnosti 

a jednorazovej sebazahŕňajúcej všemohúcnosti.  Navyše Hart  a priori nespája rozhodovanie 

o výbere z týchto možností so súdmi (a už vôbec nemožno hovoriť o ochrane), len konštatuje, 

že o akceptácii prípadného riešenia dilemy súdom rozhoduje úspech – teda svet fakticity –, 

a nie právo.

Na  inom  mieste  Ústavný  súd  cituje  článok  Jana  Wintra324 a tvrdí,  že  analogicky 

k Wintrovmu  postupu  možno  vylučovacou  metódou  preskúmať  možnosti  vynútenia 

materiálneho jadra v slovenských podmienkach. Odkaz na uvedený článok však považujeme 

taktiež  za  neadekvátny  –  Wintr  pri  analýze  nálezu  Ústavného  súdu  Českej  republiky 

321 Je  prekvapujúce,  že  sa  Ústavný  súd  nezameral  na  rozbor  judikatúry  súdov  tých  krajín,  ktoré  sú  pre 

problematiku  implicitného  materiálneho  jadra  ústavy  omnoho  relevantnejšie  než  príklady  Nemecka,  Českej 

Republiky či Rakúska. K tomu viď kapitolu 2.

322 Ibid, body 71.

323 Ibid, bod 60.2.

324 WINTR, Jan. Desáté září českého ústavního systému. In: Jurisprudence, 19/1 (2010), s. 4-17.
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Pl. ÚS 27/09 celkom zjavne vychádzal zo skutočnosti, že čl. 9 ods. 2 Ústavy Českej republiky 

stanoví nezmeniteľnosť podstatných náležitostí demokratického právneho štátu. Jeho úvaha sa 

tak snažila odpovedať na otázku, kto má byť v českom ústavnom systéme garantom  tohto 

ustanovenia. Vzhľadom ku skutočnosti, že Ústava Slovenskej republiky neobsahuje obdobné 

ustanovenie, tak celá úvaha stráca zmysel – absentuje tu základný predpoklad, na ktorom je 

postavená.

Za odvážne možno označiť konštatovanie Ústavného súdu, podľa ktorého „autorom 

dnes  v celej  západnej  civilizácii  panujúcej  predstavy  parlamentnej  (zastupiteľskej) 

demokracie je najvýznamnejší štátovedný mysliteľ Francúzskej revolúcie Emmanuel Joseph 

Sieyés.“325 Prinajmenšom v anglosaskej časti západnej civilizácie nie je podľa nášho názoru 

možné  označiť  Sieyésovu  koncepciu  za  „panujúcu.“  Ako  navyše  upozorňujú  Káčer 

a Neumann,  kontext  vypracovania  Sieyèsovej  koncepcie  bol  celkom  odlišný  –  „Sieyès 

nepoužil  rozdiel  medzi  konštituujúcou  a konštituovanou  mocou,  aby  posilnil  rigiditu 

vtedajšieho  francúzskeho  ústavného  poriadku,  ale  práve  naopak,  aby  existujúci  poriadok 

nahradil nový. Sieyès neponúka návod, ako ústavu zachovať, ale ako ju zvrhnúť.“326

Za účelom argumentačnej podpory pojmoslovia používaného v Náleze Ústavný súd 

odkazuje  na  dielo  Pavla  Moleka,327 v ktorom  je  materiálne  jadro  ústavy  označené  za 

pomyselnú  Grundnormu  ústavného  systému.328 Ústavný  súd  však  podľa  nášho  názoru 

uvedený Molekov výrok vytrháva z kontextu – predovšetkým je nutné zdôrazniť skutočnosť, 

že  Molek  chápe  pojem  materiálneho  jadra  ústavy  celkom  odlišne  od  Ústavného  súdu. 

V citovanom  diele  konštatuje,  že  „nelze  zcela  ztotožňovat  pojem  »klausule  věčnosti«  či 

»nezměnitelná ustanovení« na straně jedné a »materiální jádro« či »materiální ohnisko« na 

straně druhé. Zatímco prve jmenované termíny označují ta ustanovení, o nichž sama ústava 

prohlašuje, že nejsou změnitelná; materiální jádro či ohnisko označuje spíše ty normy, které 

určují  samotné  základy  ústavního  uspořádání.“329 Zmena  materiálneho  jadra  tak  podľa 

Moleka nie je pojmovo vylúčená, zatiaľ čo zmena nezmeniteľných ustanovení vylúčená je.330

325 PL. ÚS 21/2014, bod 60.1.

326 KÁČER, Marek; NEUMANN, Jakub. Materiálne jadro v slovenskom ústavnom práve, s. 129.

327 MOLEK, Pavel. Materiální ohnisko ústavy: věčný limit evropské integrace?. Brno: Masarykova univerzita, 

2014.

328 PL. ÚS 21/2014, bod 56.

329 MOLEK, Pavel. Materiální ohnisko ústavy, s. 138.

330 Ibid, s. 140
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Jedným  zo  zásadných  nedostatkov  Nálezu  je  reflexia  predošlej  judikatúry 

Ústavného súdu,  ktorá na niektorých miestach absentuje  a na iných je  podľa nášho 

názoru nepresná. Ústavný súd sa tak napríklad nevysporiadal so svojim záverom z  nálezu 

PL. ÚS 7/2017, v ktorom konštatoval, že „citované ustanovenia čl. 154f ústavy nie sú a ani 

nemôžu byť predmetom ústavného prieskumu v tomto type konania pred ústavným súdom 

(okrem iného aj vzhľadom na skutočnosť, že ich tvorcom je ústavodarný orgán).“ Ústavný súd 

tak síce v tomto náleze hovoril o konkrétnom type konania podľa čl. 129a Ústavy, no zároveň 

svoj názor odôvodnil tým, že tvorcom predmetného ustanovenia je ústavodarca. Ústavný súd 

by sa podľa nášho názoru mal výslovne vyjadriť k tomuto judikátu a zdôvodniť, z akej príčiny 

sa od tam vyjadreného záveru odklonil.

Ústavný súd podľa nášho názoru zavádza, keď konštatuje, že „už v roku 1995 (PL. ÚS 

16/95)  sa jasne prihlásil  k existencii  implicitného materiálneho ohniska (jadra) slovenskej 

ústavy.“331 V citovanom náleze sa totiž Ústavný súd vyjadroval výlučne k otázke obmedzenia 

zákonodarcu.  Možno  tak  opätovne  súhlasne  odkázať  na  Drgonca,  podľa  ktorého  v čase 

prijatia  uvedeného nálezu  „slovenská právna veda ani  netušila,  že  by  Ústava mohla mať 

materiálne jadro.“332

Pri  zdôvodňovaní  vyvodenia  implicitnej  právomoci  preskúmavať  ústavné  zákony 

z čl. 124 Ústavy Ústavný súd uvádza, že „s istým zveličením možno konštatovať, že vyvodená 

právomoc  je  najstaršia  forma  právomoci,  ktorej  prostredníctvom  ústavný  súd  chránil 

ústavnosť  na  Slovensku.“333 Na  podporu  svojho  tvrdenia  Ústavný  súd  uvádza  (1)  nález 

Ústavného súdu I. ÚS 39/1993,334 (2) nález Ústavného súdu PL. ÚS 27/2005 a (3) bližšie 

nešpecifikované nálezy, v ktorých Ústavný súd interpretáciou čl. 130 ods. 3 „vytvoril“ nový 

druh  konania,  výslovne  nepredpokladaný  Ústavou,  a to  konanie  o podnete.335 Ako  však 

upozorňujú Káčer a Neumann, uvádzané príklady nepodporujú predkladaný záver Ústavného 

súdu. V prvom prípade nešlo o vyvodenie novej právomoci, ale o širokú interpretáciu pojmu 

ústavné zákony  tak, že zahŕňa aj Ústavu. V druhom prípade sa jednalo o rozšírenie okruhu 

331 PL. ÚS 21/2014, bod 57.

332 DRGONEC, Ján. Ústavné právo hmotné, s. 68.

333 PL. ÚS 21/2014, bod 84.

334 V uvedenom náleze  Ústavný súd konštatoval,  že „Medzi  ústavou a ústavnými zákonmi nie je  rozdiel  v 

právnej sile, nie sú teda usporiadané vertikálne. [...] Ústava a ústavný zákon majú rovnaký stupeň právnej sily, 

ktorým sa odlišujú od zákonov“; I. ÚS 39/1993. Ústavný súd sa ale v rozoberanom Náleze výslovne nezaoberal 

týmto záverom.

335 PL. ÚS 21/2014, bod 84.
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aktívne legitimovaných subjektov, keď Ústavný súd dovodil, že predmetný návrh môže podať 

nielen jedna pätina poslancov Národnej rady (ako to explicitne uvádzala Ústava),  ale  tiež 

Národná rada ako celok. V treťom prípade nešlo o vyvodenie implicitnej právomoci výlučne 

na základe čl. 124 Ústavy, ale o širokú interpretáciu čl. 130 ods. 3 v spojení s čl. 124 Ústavy. 

Ústavný  súd  v uvedených  nálezoch  používal  odkaz  na  čl.  124  vždy  ako  podporný  a nie 

výlučný argument.336

Ústavný  súd  v náleze  rozvíja  úvahu,  podľa  ktorej  „existencia  (implicitného) 

materiálneho jadra je súčasťou hodnotovej orientácie ústavy v materiálnom právnom štáte 

alebo  jej  logickým  pokračovaním.“337 Takúto  argumentáciu  však  považujeme  za 

problematickú. Ústavný súd na základe výrazu, ktorý Ústava výslovne nespomína (materiálny 

právny  štát),  vyvodzuje  atribút,  ktorý  Ústava  výslovne  nespomína  (hodnotová  orientácia 

ústavy)  a ten  spája  nevyhnutne s konceptom,  ktorý  Ústava  taktiež  výslovne  nespomína 

(materiálne jadro). V prípade takejto úvahy sa ale naskytá otázka, nakoľko sa vôbec jedná 

o výklad Ústavy a rozhodovanie podľa platného práva. Ústavný súd hovorí o nevyhnutnosti 

existencie implicitného materiálneho jadra Ústavy bez toho, aby citoval jediné jej ustanovenie 

a zároveň bez toho, aby sa argumentačne vysporiadal s ustanoveniami, ktoré jeho existenciu 

vylučujú. Tvrdenie Ústavného súdu o nevyhnutnom vyvodení implicitného materiálneho 

jadra zo skutočnosti hodnotovej orientácie Ústavy podľa nášho názoru stotožňuje dva 

významovo odlišné pojmy. Môžeme tak odkázať na Barányho, podľa ktorého „hodnotový 

základ ústavy nie je totožný s materiálnym jadrom ústavy. Hodnotový základ ústavy tvoria 

hodnoty, z ktorých táto vychádza a zároveň sú prítomné v jej texte alebo aspoň predstavujú 

jeho preukázateľné pozadie. Materiálne jadro ústavy predstavujú tie jej časti (princípy), ktoré 

za súčasť svojho materiálneho jadra označí samotná ústava.“338

Ústavný  súd  v tejto  súvislosti  odkazuje  tiež  na  údajný  zámer  tvorcov  Ústavy. 

Argumentuje, že „vyjadrenie hodnotového poriadku v ústave, prijatie hodnotovo orientovanej 

ústavy  (čo  aj  s implicitným  materiálnym  jadrom)  nemôže  byť  zo  strany  ústavodarcu 

bezúčelné.“339 Ústavný  súd  teda  naznačuje,  že  ústavodarca  v skutočnosti  chcel vytvoriť 

nezmeniteľné materiálne jadro ústavy, čo dokazuje tým, že ústavodarca vytvoril hodnotovú 

ústavu.  To  je  však  podľa  nášho  názoru  prílišne  zjednodušujúci  pohľad  na  problematiku. 

336 KÁČER, Marek; NEUMANN, Jakub. Materiálne jadro v slovenskom ústavnom práve, s. 129.

337 PL. ÚS 21/2014, bod 62.

338 BARÁNY, Eduard. Hodnotový základ ústavy, s. 2.

339 PL. ÚS 21/2014, bod 64.
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Akýkoľvek prameň práva môže byť hodnotový (t. j. vychádza z určitých hodnôt, chráni určité 

hodnoty) a zároveň zrušiteľný. Ako sme už uviedli vyššie, „hodnotovosť“ právneho predpisu 

a jeho nezrušiteľnosť nie  sú zameniteľné  atribúty.  Pokiaľ  by chceli  tvorcovia zakotviť  do 

Ústavy  nezmeniteľné  ustanovenie,  nepochybne  tak  mohli  učiniť  výslovne  a nie  prijatím 

„hodnotovej“ Ústavy.

Napriek  tomu  ale  Ústavný  súd  svoju  argumentáciu  rozvíja  ďalej  a  konštatuje,  že 

„oddelenie ústavnej úpravy jadrového charakteru a ostatnej ústavnej úpravy, ktorá by mala 

slúžiť  hlavne  na  jej  vykonanie,  musí  sledovať  určitý  účel.  Týmto  účelom  je  vytvorenie 

vnútornej  (materiálnej)  hierarchie  ústavných noriem,  a to  na  normy jadrové,  ktoré  tvoria 

materiálne  jadro  ústavy,  a ostatné  ústavné  normy,  ktoré  slúžia na vykonávanie  ústavných 

jadrových  noriem.“340 Ústavný  súd  tak  hierarchické  usporiadanie  ústavných  noriem 

(jadrové  a nejadrové)  označuje  za  nevyhnutný  dôsledok  oddelenia  „ústavnej  úpravy 

jadrového  charakteru  a ostatnej  ústavnej  úpravy“,  čo  však  nezodpovedá  skutočnému 

zneniu  Ústavy  –  žiadne  takéto  oddelenie  v  Ústave  neexistuje a Ústavný  súd  sa 

v odôvodnení  nesnažil  dokázať  opak.  Ústavný  súd  tak  nevyhnutnosť  implicitného 

materiálneho jadra vyvodzuje z tvrdenia, ktoré je zjavne nepravdivé.

Za  zrejme  najzávažnejší  nedostatok  Nálezu  považujeme  nedostatočné 

vysporiadanie  sa  s  ustanovením  čl.  2  ods.  2  Ústavy  a s tým  súvisiacim  problémom 

kompetencie Ústavného súdu. Ústavný súd uznáva, že aj on sám ako štátny orgán je viazaný 

týmto ustanovením. Podľa názoru súdu však čl.  2 ods. 2 Ústavy „rovnako ako všetky iné 

ústavné  normy  nemožno  vytrhnúť  z ústavného  kontextu,  interpretovať  ho  nezávisle  od 

príčinnej súvislosti s inými ustanoveniami. Doslovným výkladom o viazanosti ústavného súdu 

zákonom možno poprieť podstatu, účel a zmysel zriadenia ústavného súdu a súdnictva, lebo 

ak by sa viazanosť ústavného súdu zákonom spojila s právomocou ústavného súdu, potom by 

ústavný  súdom  nesmel  preskúmavať  súlad  zákona  s ústavou.  Viazanosť  ústavného  súdu 

zákonom je relatívna, podlieha obmedzeniam, ktoré determinuje ochrana ústavnosti.“341

Ústavný súd sa však touto argumentáciou odkláňa  od podstaty veci,  keď rozoberá 

otázku viazanosti ústavného súdu zákonom. Tvrdenie Ústavného súdu o tom, že čl. 2 ods. 2 

Ústavy nemožno interpretovať oddelene od ostatných ustanovení Ústavy, je banálne – z čl. 

125  písm.  a)  Ústavy  jasne  vyplýva,  že  Ústavný  súd  nemôže  byť  viazaný  zákonom 

prinajmenšom v tej situácii, keď ho považuje za rozporný s Ústavou, ústavným zákonom či 

340 Ibid.

341 Ibid, bod 81.
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medzinárodnou zmluvou v zmysle citovaného ustanovenia.  To sa však nijakým spôsobom 

nedotýka  prípadu  posudzovaného  v  Náleze.  Skutočnou  otázkou  je,  nakoľko  je  konanie 

Ústavného súdu súladné s Ústavou – čl. 2 ods. 2 Ústavy totiž stanoví, že „štátne orgány môžu 

konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“ 

Ústavný súd sa však v ďalších pasážach odôvodnenia k čl. 2 ods. 2 Ústavy výslovne nevracia.

Vo vzťahu k sľubu sudcu Ústavného súdu konštatuje nasledovné: „»spravovanie sa 

ústavou« je pre sudcu ústavného súdu rovnocenné, nie nadradené voči ochrane prirodzených 

práv  človeka  a občana,  ako  aj  voči  ochrane  princípov  právneho  štátu.  Pre  vzťah  ústavy 

s ústavou nesúladným ústavným zákonom z toho vyplýva povinnosť chrániť princípy právneho 

štátu aj pred neústavnými ústavnými zákonmi.“342 Ústavný súd však zavádza, keď hovorí o 

„spravovaní sa ústavou“ – čl. 134 ods. 5 Ústavy, upravujúci sľub sudcu Ústavného súdu, totiž 

nehovorí len o spravovaní sa Ústavou, ale aj ústavnými zákonmi. Z viazanosti („budem sa 

spravovať...“)  sudcu  Ústavného  súdu  Ústavou  a ústavnými  zákonmi tak  Ústavný  súd 

vyvodzuje povinnosť chrániť princípy právneho štátu pred neústavnými ústavnými zákonmi. 

Takéto  uvažovanie  je  podľa  nášho  názoru  v zjavnom  rozpore  so  znením  citovaného 

ustanovenia a predstavuje tak ďalší z mnohých prípadov nenáležitej interpretácie ústavného 

textu Ústavným súdom. 

Pri  argumentácii  v prospech  právomoci  preskúmavať  ústavné  zákony  Ústavný  súd 

označuje čl. 124 Ústavy za „generálne kompetenčné ustanovenie, ktorým sa inštitucionálne 

zabezpečuje  ochrana  ústavnosti.  Pre  fázu  tvorby  práva,  aj  pre  fázu  uplatňovania  práva 

ústavnému súdu zveruje ochrana ústavnosti.“343 Ústavný súd tu však naráža na prinajmenšom 

dva  zásadné  problémy,  z ktorých  jeden  považujeme  za  neprekonateľný.  V konečnom 

dôsledku možno konštatovať, že Ústavný súd celú argumentáciu o právomoci preskúmavať 

ústavné zákony založil na interpretácii slovného spojenia ochrana ústavnosti.344 V prvom rade 

je však nutné analyzovať, aký význam prikladali tomuto výrazu tvorcovia Ústavy, poprípade 

ústavnoprávni  teoretici,  a to  predovšetkým  v raných  fázach  existencie  Ústavy.  Je  celkom 

zjavné, že tvorcovia Ústavy ani ústavnoprávni teoretici, minimálne do roku 2005, nechápali 

čl. 124  ako  „generálne  kompetenčné  ustanovenie“,  ktoré  by  zverilo  Ústavnému  súdu 

právomoc preskúmavať ústavné zákony.345 Tvrdenie Ústavného súdu, že „ochrana ústavnosti 

342 Ibid, bod 88.

343 Ibid, bod 85.

344 Celý čl. 124 znie: „Ústavný súd Slovenskej republiky je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti.“

345 K tomu pozri kapitolu 1.
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je  ochranou  jej  »materiálneho  jadra«“,  je  tak  v kontexte  dlhoročného  slovenského 

ústavnoprávneho konsenzu minimálne sporné. 

Druhým, podľa nášho názoru závažnejším, problematickým momentom argumentácie 

Ústavného  súdu  je  skutočnosť,  že  nedostatočne  zohľadňuje  samotný  text  Ústavy.  Pri 

akokoľvek širokom výklade  čl.  124 je  totiž  nutné  rešpektovať  čl.  2  ods.  2  Ústavy,  ktorý 

stanoví, že „štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a 

spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“ Ak by aj Ústavný súd chápal svoje postavenie súdneho 

orgánu ochrany ústavnosti mimoriadne extenzívne, stále by sa musel vysporiadať s tým, 

že voči  tomuto postaveniu stanoví  Ústava určité  medze v zmysle čl.  2 ods.  2.  Týmito 

medzami sú práve konkrétne právomoci vyčlenené Ústavnému súdu v čl. 125 an Ústavy. 

Je celkom zavádzajúce tvrdiť,  ako to činí Ústavný súd, že „Ústavný súd je čl.  124 ústavy 

zriadený  ako  nezávislý  orgán  ochrany  ústavnosti  bez  obmedzení  pre  niektoré  (vybrané) 

ústavou upravené vzťahy.“346 Považujeme za nesporné, že vybrané ústavné vzťahy, v ktorých 

Ústavný  súd  má  právomoc  rozhodovať,  naopak  Ústava  celkom  jasne  vypočítava,  a to 

v kompetenčných ustanoveniach čl. 125 an., pričom nad rámec týchto ustanovení Ústavný súd 

s ohľadom na znenie čl. 2 ods. 2 ísť nemôže. Aký zmysel by malo ustanovenie čl. 2 ods. 2 – 

ktorého zásada legality nepochybne musí byť súčasťou akéhokoľvek tvrdeného materiálneho 

jadra  Ústavy  –,  ak  by  si  jednotlivé  štátne  orgány  prisvojovali  právomoci  nie  na  základe 

taxatívneho výpočtu týchto právomocí, ale na základe extenzívneho a izolovaného výkladu 

jediného ustanovenia predmetného právneho predpisu?347

Ohľadom svojej  právomoci  preskúmavať  ústavné  zákony  Ústavný  súd  uvádza,  že 

„existenciu  implikovanej  ústavnej  normy  o právomoci  ústavného  súdu  preskúmať  súlad 

ústavného  zákona  s ústavou  preukazuje  záujem  na  ochrane  ústavnosti,  na  udržaní  stavu, 

v ktorom najvyššou právnou normou v štáte je ústavná norma. Ústavné zákony porušujúce 

ústavu tento záujem deštruujú, odstraňujú stav, v ktorom ústava je najvyššou právnou normou 

v štáte.“348 Ústavný súd tak tvrdí,  že ak by jeho právomoc neexistovala,  nebolo by možné 

zabrániť  tomu,  aby  Ústava  prestala  byť  právnym predpisom –  nie  právnou  normou,  ako 

346 PL. ÚS 21/2014, bod 82.

347 Obdobnú  úvahu  rozvíja  Káčer,  keď  poukazuje  na  skutočnosť,  že  podobne  extenzívny  výklad  iných 

statusových ustanovení Ústavy – napríklad čl. 101 ods. 1, vymedzujúceho postavenie prezidenta – by viedol 

k absurdným  záverom;  KÁČER,  Marek.  Od  ochrany  pre  hrôzami  koncentračných  táborov  k ochrane 

„profesionálnej existencie“ vydierateľných sudcov. In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comeniae Tomus. 

XXXVII, 1/2019, s. 270.

348 PL. ÚS 21/2014, bod 70.
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nepresne uvádza Ústavný súd – s najvyššou právnou silou. To však považujeme za nesprávne 

–  aj  ak  akceptujeme  tézu  o obsahovej  neobmedzenosti  ústavodarnej  právomoci  Národnej 

rady, nijak tým nespochybňujeme fakt, že Ústava je predpisom s najvyššou právnou silou – 

spolu  s ústavnými  zákonmi.  V prípade,  že  Ústavnému súdu prekáža  práve  téza  o zhodnej 

právnej sile Ústavy a ústavných zákonov, musí zároveň vysvetliť, akým spôsobom je možné 

zmeniť  právny  predpis  (Ústavu)  iným právnym predpisom nižšej  právnej  sily  (ústavným 

zákonom) a argumentačne zdôvodniť svoj odklon od právneho názoru vyjadreného v náleze 

I. ÚS 39/1993.

Ústavný súd tak na jednej strane svoju právomoc preskúmavať ústavný zákon vyvodil 

z čl.  124 a ustanoveniu čl. 125 Ústavy sa v Náleze príliš  nevenoval,  no napriek tomu v X. 

časti odôvodnenia uviedol, že „Ústavný súd v konaní o súlade právnych predpisov overí, či je 

ústavný  zákon  v súlade  s ústavou,  a v prípade  zistenia,  že  ústavný  zákon  alebo  jeho  časť 

odporuje  ústave,  rozhodne  podľa  ustanovení  čl.  124  a čl.  125  ústavy“  a nadväzujúcich 

zákonných noriem.349 Z tohto tvrdenia ale vyvstávajú dva základné problémy. Po prvé, odkaz 

na čl. 125 Ústavy je nepresný. Jedná sa o ustanovenie, ktoré je členené na odseky a písmená 

(ods.  1)  –  ak  Ústavný  súd  odkazuje  iba  na  čl.  125,  nie  je  zrejmé,  na  základe  ktorého 

konkrétneho ustanovenia  postupuje.  Aj ak by sme dovodili,  že  Ústavný súd má na mysli 

ustanovenie čl.  125 ods.  1 písm. a),  stále  by absentovala argumentácia,  na základe ktorej 

Ústavný  súd  dovodil,  že  toto  ustanovenie  je  na  daný  prípad  aplikovateľné.  Vzhľadom 

k celkom  jasnému  zneniu  uvedeného  ustanovenia  považujeme  takúto  argumentáciu  za 

nemožnú. Ustanovenie čl. 125 písm. a) extenzívny výklad pojmu zákon – teda taký, ktorý by 

doňho zahŕňal aj  ústavný zákon – vylučuje, nakoľko (1) výslovne pracuje s obomi pojmami 

(zákon, ústavný zákon) a (2) rozdeľuje ich do dvoch skupín – zatiaľ čo zákon môže Ústavný 

súd  zrušiť,  ústavný  zákon je  tým  predpisom,  s ktorým  musí  byť  zákon  v súlade,  teda 

referenčným rámcom. Jeden druh predpisu (zákon) je preskúmavaný čo do jeho súladu s iným 

druhom predpisu (ústavným zákonom) – to vylučuje zamieňanie oboch pojmov.

Za neprijateľné považujeme konštatovanie Ústavného súdu, podľa ktorého „právomoc 

ústavného súdu je výslovne určená v kompetenčných ústavných normách, no z nich vyžaruje 

aj ďalej, má presah do implikovanej (vyvodenej) právomoci vo všetkých ústavne významných 

vzťahoch.“350 Ústavný súd tým fakticky konštatuje, že jeho právomoc nie je definitívne 

stanovená  platným  právom,  ale  že  kritériom  pre  určenie  právomoci  v konkrétnom 

349 Ibid, bod 106.

350 Ibid, bod 70.
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prípade  je  jeho  úvaha,  či  sa  jedná  o ústavne  významný  vzťah,  pričom  právomoc 

Ústavného súdu je daná vo všetkých vzťahoch tohto druhu. Takáto argumentácia je podľa 

nášho  názoru  v zjavnom  rozpore  s čl.  2  ods.  2  Ústavy  a predstavuje  zrejme 

najproblematickejšiu časť celého Nálezu.

V neposlednom  rade  považujeme  za  kontroverzné  tiež  niektoré  čiastkové  závery 

a argumentáciu  Ústavného  súdu  ohľadom  samotnej  napadnutej  matérie  tzv.  sudcovských 

previerok. Ústavný súd značnú váhu svojej argumentácie založil na tvrdení, že „napriek istej 

odlišnosti  je  povaha  nastoleného  problému  identická“  s prípadom  zrušenia  zákonných 

ustanovení zakotvujúcich previerky sudcov Špeciálneho súdu, PL. ÚS 17/2008.351 S ohľadom 

na  údajne  identickú  povahu  problému  tak  Ústavný  súd  konštatoval,  že  Národná  rada  sa 

prijatím  ústavného  zákona  č.  161/2014  Z.  z.  snažila  prelomiť  právny  názor  formulovaný 

v uvedenom  náleze,  a to  povýšením  úpravy  zo  zákona  na  ústavný  zákon.352 Ako  však 

uvádzajú Káčer a Neumann, stotožňovanie obsahu oboch prípadov nie je namieste. Na všetky 

zásadné  výhrady  Ústavného  súdu,  vyslovené  v náleze  PL.  ÚS  17/2008,  Národná  rada 

reagovala zmenou obsahu právnej úpravy.353

Za  problematickú  považujeme  tiež  tú  časť  odôvodnenia,  v ktorej  Ústavný  súd 

analyzuje  rozhodovanie  Súdnej rady v súvislosti  s podkladmi zhromažďovanými NBÚ. Za 

zavádzajúce možno označiť tvrdenie súdu, že „o prijatí stanoviska o splnení predpokladov 

sudcovskej  spôsobilosti  u sudcov  vymenovaných  pred  1.  septembrom  2014  podľa  novely 

ústavy 2014 rozhoduje súdna rada na základe podkladov od štátneho orgánu plniaceho úlohy 

ochrany  utajovaných  skutočností  (čl.  154d  ods.  1  veta  druhá).“354 Ústavný  súd  totiž 

z ustanovenia  čl. 154  ods.  1  vety  druhej  Ústavy  vynechal  slová  „a  vyjadrenia  sudcu“, 

a vytvoril  tak  zdanie,  že  Súdna  rada  rozhoduje  iba  na  základe  podkladov  od  uvedeného 

štátneho orgánu. Ústavný súd tiež nepresne uviedol,  že tieto podklady sú pre Súdnu radu 

„záväzné“355 či  „rozhodujúce“356 –  ako  kriticky  zdôrazňujú  Káčer  a Neumann,  „ústavní 

sudcovia zrejme asi  pozabudli  na to,  že záväzný môže byť vždy iba právny stav,  nie  stav 

351 Ibid, bod 117.

352 Ibid, bod 118.

353 KÁČER, Marek; NEUMANN, Jakub. Materiálne jadro v slovenskom ústavnom práve, s. 71-72.

354 PL. ÚS 21/2014, bod 120.

355 Ibid, bod 166.

356 Ibid, bod 120.
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skutkový,  a  že  v  našej  republike  platí  voľné,  a  nie  viazané,  hodnotenie  dôkazov.“357 Ako 

uvádzajú, „Súdna rada a rovnako ani Ústavný súd teda neboli nijako nútení prihliadať na 

podklady NBÚ, ak by im osoba, o ktorej spôsobilosti rozhodovali, poskytla dostatočné záruky, 

že funkciu sudcu bude vykonávať riadne.“358

Ústavný súd v Náleze tvrdil, že doslovným výkladom čl. 154d ods. 1 Ústavy možno 

dôjsť len k jedinému záveru – pod spojením „štátny orgán plniaci úlohy ochrany utajovaných 

skutočností“  možno  chápať  výlučne  NBÚ.359 Skutočnosť,  že  tento  orgán  výkonnej  moci 

neposkytuje dostatočné záruky proti hrozbe zneužitia právomoci, bola jedným z dôvodov, pre 

ktoré  Ústavný  súd  označil  napadnutú  ústavnú  matériu  za  rozpornú  s materiálnym jadrom 

Ústavy.  Ako  však zdôraznil  sudca  Tkáčik  v odlišnom stanovisku,  fakt,  že  pod  uvedenou 

definíciou sa rozumie práve NBÚ, vyplýva zo zákonnej, nie ústavnej úpravy.360 Zákonodarca 

tak mal možnosť, aby právomoc zmienenú v čl. 154d ods. 1 Ústavy zveril inému orgánu než 

NBÚ.  Uvedené  skutočnosti  úzko  súvisia  s častou  výhradou  voči  Ústavnému  súdu,  podľa 

ktorej mohol v skutočnosti zrušiť  podústavné právne predpisy a pritom dosiahnuť obdobný 

cieľ znemožnenia previerok v takej forme, ktorú považoval za neprijateľnú.361 Ústavný súd by 

tak  dostál  zásade  zdržanlivosti  a jeho  nález  by  bol  ušetrený  mnohým  neskorším 

kontroverziám.

Za  istú  iróniu  Nálezu  možno  označiť  skutočnosť,  že  z deviatich  sudcov,  ktorí  sa 

rozhodli chrániť nezávislosť a nestrannosť súdov a sudcov zrušením časti Ústavy, malo šesť 

do istej miery problematické postavenie k pojednávanej veci. Ako upozornil Michal Tomin, 

predsedníčka súdu Macejková a sudcovia Brňák, Ľalík a Baricová sa nachádzali  v situácii, 

kedy  sa  ich  funkčné  obdobie  sudcov  Ústavného  súdu  chýlilo  ku  koncu  a kedy  by  sa  – 

vzhľadom na prerušenie výkonu funkcie sudcu – vrátili do funkcií sudcov Najvyššieho súdu, 

na  ktorých  by  sa  predmetné  previerky  sudcov  tiež  vzťahovali.362 Surrealisticky  potom 

vyznieva postoj sudcov Mamojku a Laššákovej, ktorí ako poslanci Národnej rady hlasovali za 

prijatie ústavného  zákona  č.  161/2014  Z.  z.  a ako  sudcovia  Ústavného  súdu  zrejme  – 

vzhľadom k absencii odlišného stanoviska – hlasovali za jeho zrušenie.

357 KÁČER, Marek; NEUMANN, Jakub. Materiálne jadro v slovenskom ústavnom práve, s. 266.

358 Ibid.

359 PL. ÚS 21/2014, bod 120.

360 Odlišné stanovisko sudcu Rudolfa Tkáčika, bod 11.

361 Ibid,  bod  13;  odlišné  stanovisko  sudcu  Lájosa  Mészárosa,  bod  23;  KÁČER,  Marek;  NEUMANN, 

Jakub. Materiálne jadro v slovenskom ústavnom práve, s. 40.

362 TOMIN, Michal. Atrahovanie právomocí Ústavným súdom Slovenskej republiky, s. 61.

84



Na Nález ako celkom nahliadame veľmi kriticky. Ústavný súd sa nevysporiadal 

s viacerými  problémami,  ktoré  koncepcia  implicitného  materiálneho  jadra  Ústavy 

vytvára  a  jeho  argumentácia  bola  na  viacerých  miestach  nepresná  až  zavádzajúca. 

Ústavný súd v Náleze varoval  pred hrozbou nezastaviteľnej  ústavodarnej moci v Národnej 

rade,  voči  ktorej  je  nutné sa postaviť,  podľa nášho názoru sa však samotný Ústavný súd 

neosvedčil ako prípadný garant „vyššej“ ústavnosti proti Národnej rade. Považujeme preto za 

pochopiteľné,  že  Nález  viedol  k ústavným  zmenám,  ktoré  popíšeme  bližšie  v poslednej 

kapitole práce. 
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4. Budúcnosť implicitného materiálneho jadra Ústavy

V poslednej,  štvrtej  kapitole  predkladanej  práce  sa  budeme zamýšľať  nad možnou 

budúcnosťou koncepcie implicitného materiálneho jadra v slovenskom ústavnom poriadku. 

V prvom rade sa zamierame na rozsiahlu personálnu obmenu na Ústavnom súde, ktorá môže 

výrazne  ovplyvniť  budúce  smerovanie  judikatúry  súdu.  Ešte  významnejším  míľnikom 

slovenského  ústavného  práva  bolo  prijatie  ústavného  zákona  č.  422/2020  Z.  z.,  ktoré 

znamenalo zásadný zvrat vo vývoji koncepcie implicitného materiálneho jadra Ústavy.

4.1 Personálna obmena Ústavného súdu

Jedným z kriticky zdôrazňovaných aspektov predmetného nálezu Ústavného súdu bolo 

jeho načasovanie.363 Súd sa kauzou zaoberal takmer štyri roky a nález v tejto veci vydal dňa 

30. 1. 2019, teda 17 dní pred uplynutím funkčného obdobia väčšiny pléna súdu. Predsedníčka 

súdu  Macejková  a sudcovia  Brňák,  Gajdošíková,  Kohut,  Ľalík,  Mamojka,  Mészáros, 

Mochnáčová, Orosz a Tkáčik vo svojej funkcii skončili dňa 16. 2. 2019 a v pléne Ústavného 

súdu ostali z pôvodného zloženia len sudcovia Duriš, Baricová, Laššáková, Mamojka.364 Na 

Ústavnom  súde  tak  ostali  štyria  z deviatich  predstaviteľov  väčšinového  stanoviska 

v rozoberanom náleze a ani jeden z disentérov.

Od apríla 2019 do septembra 2020 bolo postupne prezidentom republiky menovaných 

do funkcie ďalších desať sudcov,365 čím sa naplnil počet trinástich sudcov Ústavného súdu, 

stanovený čl. 134 ods. 1 Ústavy. Vzhľadom na túto mimoriadne rozsiahlu personálnu obmenu 

je preto namieste otázka, aký postup možno od tohto „štvrtého“ Ústavného súdu366 očakávať 

v otázkach materiálneho jadra Ústavy a jeho ochrany.

363 Viď napríklad odlišné stanovisko sudcu Rudolfa Tkáčika k nálezu PL. ÚS 21/2014, bod 16.

364 Sudca Mamojka následne odstúpil z funkcie sudcu Ústavného súdu s účinnosťou k 31. 5. 2020.

365 Dňa 17. 4. 2019 boli do funkcie menovaní predseda súdu Fiačan a sudcovia Szigeti a Molnár, dňa 10. 10. 

2019 sudcovia Duľa, Straka, Duditš, Kaššák, Vernarský a Maďar a dňa 30. 9. 2020 sudca Šorl.

366 Prvými tromi Ústavnými súdmi máme na mysli funkčné obdobie ich predsedov Milana Čiča, Jána Mazáka 

a Ivetty Macejkovej.
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V prvom  rade  je  nutné  zdôrazniť,  že  ani  jeden  z novo  vymenovaných  sudcov 

Ústavného súdu sa vo svojej profesijnej činnosti nevenoval primárne oblasti ústavného práva. 

Autorovi predkladanej práce sa tiež nepodarilo dohľadať žiadnu vedeckú či inú publikáciu 

novo  vymenovaných  sudcov  Ústavného  súdu  k téme  materiálneho  jadra  Ústavy.  Za 

najrelevantnejší zdroj pre analýzu názorov sudcov na problematiku materiálneho jadra Ústavy 

preto možno považovať ich vystúpenia ako kandidátov na funkciu sudcov Ústavného súdu na 

pôde Ústavnoprávneho výboru Národnej rady.367

 Väčšina z novo vymenovaných sudcov Ústavného súdu – menovite sudcovia Duditš, 

Kaššák, Maďar, Molnár, Vernarský, Straka, Fiačan – výslovne uznáva existenciu implicitného 

materiálneho  jadra  Ústavy.368 Za  nejednoznačné  v tomto  ohľade  považujeme  vystúpenia 

sudcov Duľu, Šorla a Szigetiho,  aj  keď z názorov prezentovaných posledným menovaným 

sudcom  možno  vyčítať  jeho  mimoriadne  kritický  pohľad  na  koncepciu  implicitného 

materiálneho jadra.

Niektorí zo sudcov sa výslovne vyjadrili tiež k obsahu tohto materiálneho jadra. Podľa 

sudcu  Maďara  materiálne  jadro  pokrýva  princípy  a hodnoty  vlastné  demokratickým 

a právnym štátom, aj keď uznáva, že je otázne, čo presne je obsahom jadra. Podobne sudca 

Fiačan tvrdí, že niektoré zásady, ktoré v Ústave explicitne uvedené nie sú, možno vyvodiť zo 

samotnej podstaty demokratického zvrchovaného štátu a princípov, na ktorých je postavený. 

Zároveň konštatuje, že obsah materiálneho jadra nemôže byť uzavretým zoznamov princípov, 

ale má byť naopak postupne judikatórne špecifikovaný. Sudca Straka za neprípustné zásahy 

do  materiálneho  jadra  uvádza  závažné  porušovanie  ľudských  práv  (ako  príklad  označuje 

fyzickú  likvidáciu  istej  skupiny  osôb)  či  mimoriadny  zásah  do  deľby  moci  (napríklad 

zavedenie dedičnej monarchie).

S obsahom materiálneho jadra úzko súvisí tiež otázka jeho prípadnej ochrany zo strany 

Ústavného súdu. Podľa sudcu Duditša, ktorý zrušenie ústavného zákona Ústavným súdom vo 

všeobecnosti označuje za „súdny aktivizmus“, musí k takémuto zásahu dochádzať výnimočne 

367 Samozrejme  si  ale  uvedomujeme  obmedzenia  takejto  analýzy;  nejedná  sa  o precízne  formulované 

doktrinálne názory a je nutné brať do úvahy kontext ich vyslovenia, ktorým bola pôda Ústavnoprávneho výboru 

Národnej  rady,  a značne  politický  aspekt  voľby  sudcov  Ústavného  súdu.  Z týchto  dôvodov  nebudeme 

prezentované názory konfrontovať s už prebiehajúcou ústavnoprávnou debatou o materiálnom jadre – účelom 

analýzy  je  skôr  naznačenie  možného  prevládajúceho  stanoviska  na  Ústavnom  súde  než  rozoberanie  nuáns 

doktríny materiálneho jadra.

368 V nasledujúcom texte vždy odkazujeme na vyjadrenia jednotlivých neskôr zvolených sudcov, prednesené na 

83. a 92. schôdzi Ústavnoprávneho výboru Národnej rady.
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a za mimoriadnych okolností; pritom zároveň konštatoval, že ho odôvodnenie rozoberaného 

nálezu Ústavného súdu presvedčilo. Právomoc Ústavného súdu rušiť ústavné zákony uznáva 

sudca  Vernarský  len  za  výnimočných  situácií,  kedy  by  dochádzalo  k odstraňovaniu 

demokratického charakteru štátu a nastoľovaniu diktatúry – za príklad takejto situácie označil 

nástup nacistov k moci v Nemecku. K samotnému zdôvodneniu právomoci Ústavného súdu sa 

vyjadrili  sudcovia  Molnár  a Fiačan,  keď  obaja  za  základ  tejto  právomoci  označili  širokú 

interpretáciu čl. 124 Ústavy, ktorý zveruje Ústavnému súdu ochranu ústavnosti.369 Sudcovia 

Kaššák  a Szigeti  naopak  zdôraznili,  že  Ústavnému  súdu  nenáleží  právomoc  preskúmavať 

súlad ústavného zákona s Ústavou, a to s ohľadom na znenie čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy.

Za  mimoriadne  zaujímavé  považujeme  názory  novo  zvolených  sudcov  Ústavného 

súdu  na  samotný  nález  PL.  ÚS  21/2014.  Jediný  sudca  Duditš  explicitne  vyjadril  súhlas 

s výrokom  a odôvodnením  nálezu.370 Sudca  Kaššák  označil  nález  za  „nešťastný“ 

a konštatoval,  že  Ústavný súd si  prisvojil  právomoc,  ktorú  mu Ústava  nepriznáva.  Podľa 

sudcu Molnára nebolo zo strany Ústavného súdu nutné voliť tak razantné riešenie, akým je 

zrušenie ústavného zákona. Nesúhlasil tiež s časťou odôvodnenia, ktorá pojednávala o zásahu 

do deľby moci – s odkazom na odlišné stanovisko sudcu Orosza zdôraznil, že o previerkach 

rozhodovala  Súdna rada a následne Ústavný súd (a nie  NBÚ), pričom obe tieto  inštitúcie 

mohli  vecne  preskúmavať  podklady  zhromaždené  zo  strany  NBÚ  a mohli  rozhodnúť 

v rozpore s týmito podkladmi.371 Podobne sudca Šorl síce nepovažoval zrušenú novelizáciu 

Ústavy za šťastnú, no Ústavný súd podľa neho zašiel zrušením ústavného zákona priďaleko. 

Za  najkritickejší  hlas  možno  označiť  sudcu  Szigetiho,  podľa  ktorého  sa  Ústavný  súd 

v preberanom  náleze  nevysporiadal  s čl.  2  ods. 2  Ústavy  a princípom  legality,  ktorý 

Ústavnému súdu znemožňuje vykonávať preskúmavanie ústavných zákonov. Podľa Szigetiho 

šlo zo strany Ústavného súdu o neoprávnený zásah do ústavodarnej moci, ktorý bude možné 

v budúcnosti  zneužiť  –  v tejto  súvislosti  upozornil  na  problém  abstraktnosti  koncepcie 

materiálneho jadra a jeho možného účelového upravovania podľa momentálnej potreby.

369 Obaja  tak  učinili  ešte  pred  vydaním  nami  rozoberaného  nálezu  Ústavného  súdu,  na  83.  schôdzi  

Ústavnoprávneho výbor Národnej rady, konanej 23. 1. 2019 a 24. 1. 2019.

370 Pomerne zmierlivým tónom sa k nálezu vyjadroval sudca Maďar, ktorý ale tiež konštatoval, že je možné 

polemizovať  s tým,  či  boli  dôvody  uvádzané  v odôvodnení  nálezu  Ústavného  súdu  dostatočné  k zrušeniu 

ústavného zákona.

371 Naopak podľa sudcu Straku Súdna rada nemala možnosť preveriť správnosť podkladov NBÚ, čo pokladal  

za problematické.
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Z vyjadrení  novo  zvolených  sudcov  Ústavného  súdu  pred  Ústavnoprávnym 

výborom  Národnej  rady  preto  možno  dospieť  k záveru,  že  koncepcia  implicitného 

materiálneho jadra je medzi nimi väčšinovo akceptovaná, čo otvára potenciálny priestor 

pre nadviazanie na niektoré názory prezentované v náleze Ústavného súdu PL. ÚS 21/2014. 

Naopak, v prospech možnej diskontinuity na Ústavnom súde svedčí zjavne kritický pohľad 

väčšiny  týchto  sudcov  na  predmetný  nález  Ústavného  súdu. Väčšina  novo  zvolených 

sudcov tak zdôrazňovala mimoriadnosť,  výnimočnosť či  extrémnosť situácie,  za ktorej by 

vyvodenie  právomoci  Ústavného  súdu  rušiť  ústavné  zákony  pripadalo  do  úvahy,  pričom 

mnohí z nich dávali prednosť zrušeniu podústavných právnych predpisov.

4.2 Prijatie ústavného zákona č. 422/2020 Z. z. – koniec implicitného materiálneho jadra 

Ústavy?

Národná  rada  prijala  dňa  9.  12.  2020  vládny  návrh  ústavného  zákona,  priamo 

novelizujúceho Ústavu. Návrh podporilo v záverečnom hlasovaní 91 poslancov Národnej rady 

a dňa 29. 12. 2020 bol publikovaný v Zbierke zákonov ako ústavný zákon č. 422/2020 Z. z. 

(ďalej tiež v tejto podkapitole ako „Ústavný zákon“). Za kľúčový považujeme pre účely našej 

práce čl. I ods. 8 Ústavného zákona – ten stanovil, že do čl. 125 ods. 4 Ústavy sa vkladá veta, 

podľa ktorej „Ústavný súd nerozhoduje ani o súlade ústavného zákona s ústavou.“

Uvedená novelizácia mieri  na nález Ústavného súdu PL. ÚS 21/2014 a predstavuje 

zásadnú reakciu ústavodarcu na tam prezentované právne názory. Z formálneho hľadiska sa 

jedná  o obdobnú  reakciu,  k akej  pristúpil  indický  ústavodarca  po  náleze  tamojšieho 

Najvyššieho  súdu  v kauze  Indira  Gandhi.  Národná  rada  tak  odmietla  vyvodzovanie 

právomoci preskúmavať ústavné zákony z čl. 124 Ústavy a novým ustanovením čl. 125 

ods. 4 Ústavy takýto postup Ústavnému súdu zakázala.

Akokoľvek nezvyčajne môže takéto negatívne vymedzenie právomoci Ústavného súdu 

na  prvý pohľad pôsobiť, 372 považujeme ho za  opodstatnené.  Ústavný súd v rozoberanom 

náleze podľa nášho názoru zjavne prekročil svoje vtedy vymedzené právomoci a postupoval 

v rozpore s čl.  2 ods. 2 Ústavy. V demokratickom a právnom štáte je namieste, aby takéto 

372 Ústava už pred prijatým Ústavného zákona v čl. 125 ods. 4 obsahovala aj negatívne vymedzenie právomoci 

Ústavného súdu – či skôr jej interpretačné upresnenie –, keď stanovila, že tento nepreskúmava návrh zákona či 

iného všeobecne záväzného právneho predpisu.
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excesy  nezostali  bez  odozvy;  zvlášť,  keď  vo  svojej  podstate  zásadným spôsobom menia 

doterajšiu ústavnoprávnu konfiguráciu jednotlivých orgánov verejnej moci. Ústavodarca tak 

podľa nášho názoru obnovil právny stav spred rozoberaného nálezu Ústavného súdu, 

ktorý preskúmavanie ústavných zákonov vylučoval.

Ústavodarca  v dôvodovej  správe  konštatoval,  že  právomoc,  ktorá  je  Ústavným 

zákonom vyňatá z kompetencií Ústavného súdu, mu ani pred jeho prijatím nebola Ústavou 

zverená.  Podľa  dôvodovej  správy  je  „otázka  existencie  prieskumu  ústavodarnej  činnosti 

koncepčnou otázkou v plnej dispozícii ústavodarcu.“ Prijatie Ústavného zákona „neznamená, 

že  v  ústave neexistujú  poistky  proti  činnosti  ústavodarcu.  Prvým a posledným ochrancom 

»ústavnosti ústavy« však v zvolenej koncepcii nie je ústavný súd, ale ľud, respektíve občianska 

spoločnosť.“

Akokoľvek kriticky pristupujeme k teórii implicitného materiálneho jadra Ústavy a k 

jej  aplikácii  v rozoberanom náleze  Ústavného súdu, považujeme argumentáciu obsiahnutú 

v dôvodovej  správe  k vládnemu  návrhu  Ústavného  zákona  za  nedostatočnú.  Celkovo  37-

stranový dokument sa novelizácii čl. 125 ods. 4 Ústavy venuje na približne polovici jednej 

strany, pričom v súvislosti nálezom Ústavného súdu PL. ÚS 21/2014 odkazuje iba na odlišné 

stanovisku sudcu Mészárosa a publikáciu Káčera a Neumanna.373 

Ústavodarca samozrejme nie je orgánom aplikujúcim právom a na odôvodnenie jeho 

aktov nie  sú kladené také  požiadavky,  ako je  tomu napríklad  v prípade  Ústavného súdu. 

Zároveň platí, že Ústavný zákon stricto sensu žiadnu právomoc Ústavnému súdu neodoberá, 

nakoľko ňou súd podľa nášho názoru nikdy nedisponoval. Napriek týmto skutočnostiam ale 

považujeme obsah Ústavného zákona za tak závažnú ústavnoprávnu otázku, že si zasluhuje 

omnoho precíznejšiu argumentáciu. Ústavný súd v náleze PL. ÚS 21/2014 formuloval veľké 

množstvo rôznorodých argumentov  a aj  keď jeho argumentáciu  ako celok  považujeme za 

nedostatočnú, bolo by len k prospechu slovenského ústavného systému a jeho stability, ak by 

sa ústavodarca aspoň čiastočne vyjadril,  v čom presne spočíva neprijateľnosť predmetného 

nálezu a ktoré právne úvahy Ústavného súdu odmieta. Nezostáva nám teda než konštatovať, 

že  zmena Ústavy Ústavným zákonom prebehla bez náležitej celospoločenskej diskusie, 

aká je podľa nášho názoru pri zmene základného zákona štátu potrebná.

Ústavodarca tým, že výslovne zakázal Ústavnému súdu preskúmavať súlad ústavných 

zákonov  s Ústavou,  normatívne  vyriešil  jeden  z dvoch  základných  strachov  v ústavnom 

373 KÁČER, Marek; NEUMANN, Jakub.  Materiálne jadro v slovenskom ústavnom práve: doktrinálny disent 

proti zrušeniu sudcovských previerok. Praha: Leges, 2019.
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systéme – strach z prílišnej ingerencie Ústavného súdu.374 To však nabáda k otázke, čo s oným 

druhým  strachom,  týkajúcim  sa  neobmedzenej  moci  ústavodarcu.  Ako  uviedol  sudca 

Mészáros,  slovenský  ústavný  systém  v konfrontácii  týchto  dvoch  strachov  uprednostňuje 

Národnú radu ako ústavodarcu,375 pričom možno konštatovať, že Ústavným zákonom sa toto 

uprednostňovanie stalo ešte zrejmejším.

V slovenskej  doktrinálnej  debate  sa  v posledných  rokoch  vytvoril  celkom  zjavný 

konsenzus autorov najrôznejších názorových orientácií, podľa ktorého je Ústava príliš málo 

ridigná.376 Stav, kedy k zmene základného zákona postačuje súhlas deväťdesiatich poslancov 

parlamentu,  podľa  týchto  autorov  negatívnym  spôsobom  vplýva  na  stabilitu  či  vnútornú 

kompatibilitu ústavného systému a podkopáva úctu k Ústave ako takej. Podľa Procházku je 

„tým  najzávažnejším  dôsledkom  ústavnoprávnej  omnipotencie  deväťdesiatky  [...] absencia 

potreby akejkoľvek konzultácie so spoločenstvom ako takým.“377 Samotný fakt príliš nízkej 

rigidity Ústavy považujeme za jeden z hlavných dôvodov, prečo vôbec došlo k rozpracovaniu 

koncepcií  implicitného  materiálneho  jadra  Ústavy.  Aj  keď voči  týmto koncepciám máme 

v kontexte slovenského ústavného systému zásadné výhrady, je možné konštatovať,  že ich 

rozvoj bol sčasti  práve reakciou na nedostatky ústavnej  normotvorby.  V situácii  takéhoto 

vzácneho  konsenzu  je  preto  namieste  klásť  otázku,  či  by  nebolo  vhodné  uvažovať 

o úprave Ústavy smerom k jej vyššej ridigite.

Vzhľadom k zásadnej  personálnej  obmene Ústavného súdu,  spomínanej  v predošlej 

podkapitole, je otázne, ako sa „nový“ Ústavný súd postaví k prijatiu Ústavného zákona. Nie je 

vylúčené,  že  sa  pred  ním  objaví  obdobná  kauza,  ako  boli  tzv.  sudcovské  previerky, 

a navrhovateľ  bude  požadovať  zrušenie  ústavného  zákona  pre  jeho  rozpor  s materiálnym 

jadrom Ústavy. Ústavný súd by tak bol postavený pred dilemu, či chrániť údajné materiálne 

jadro  Ústavy  alebo  sa  riadiť  výslovným znením negatívneho  kompetenčného  ustanovenia 

čl. 125 ods.  4 v spojení  s čl.  2 ods.  2 Ústavy. Vzhľadom k slovenským ústavným reáliám 

považujeme za ťažko predstaviteľné, aby Ústavný súd v takejto dileme postupoval obdobne 

ako Najvyšší súd Indie v kauze Minerva Mills. v. Union of India, a zákaz ústavodarcu nedbal.

374 Viď odlišné stanovisko sudcu Lájosa Mészárosa k nálezu PL. ÚS 21/2014, bod 12.

375 Ibid.

376 Viď napríklad PROCHÁZKA, Radoslav. Rozhádzaná republika. Bratislava: N Press, 2018; BALOG, Boris. 

Materiálne jadro ústavy,  s. 150;  BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ, Marta. Ústava a ústavné zákony,  s. 240 an.; 

PRUSÁK, Jozef. Zákon a konštitucionalizmus, s. 138 an.; KUBINA, Peter. Kde sú hranice ústavodarnej moci?, 

s. 89-90. Tento záver tak spája kritikov, ako aj zástancov teórie implicitného materiálneho jadra Ústavy.

377 PROCHÁZKA, Radoslav. Rozhádzaná republika, s. 119.
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Je tiež otázne, ako na prijatie Ústavného zákona zareaguje slovenská ústavnoprávna 

doktrína.  V čase písania predkladanej  práce neboli  jej  autorovi  známe odborné publikačné 

výstupy  zaoberajúce  sa  Ústavným zákonom.  Zastávame  ten  názor,  že  namiesto  ďalšieho 

rozvíjania  koncepcie  materiálneho  jadra  Ústavy,  ktorú  –  minimálne  čo  do  jej  ochrany 

Ústavným súdom – Národná rada ako ústavodarca  odmietla,  by bolo  vhodnejšie  zamerať 

intelektuálny  kapitál  slovenských  ústavnoprávnych  teoretikov  na  otázku  rigidity  Ústavy. 

Ústava,  ktorej  zmena  by  bola  náročnejšia,  by  tak  mala  vhodné  predpoklady  pre  väčšiu 

stabilitu  i úctu,  a koncepcia  implicitného  materiálneho  jadra  by  sa  tak  mohla  stať 

nadbytočnou.
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Záver

„Konsenzus,  v rámci  ktorého  by  sudcovia  zvyčajne  mali  konať,  by  mal  vychádzať  zo  základných 

hodnôt  právneho  systému.  Sudcovia  by  nemali  konať  podľa  konsenzu  sformovaného  na  základe 

prechodných trendov, ktoré nie sú v súlade so základnými hodnotami spoločnosti.“378

Aharon Barak

Otázky spojené s ústavodarnou mocou a jej prípadnými obmedzeniami sú mimoriadne 

aktuálnou témou modernej konštitucionalistiky a môžeme dôvodne predpokladať, že na tomto 

závere sa v najbližšej  dobe nič nezmení.  V hre sú totiž  základné hodnoty demokratického 

a právneho štátu, ktoré stoja na pomyselnom vrchole pyramídy právneho poriadku.

V predkladanej  práci  sme  sa  uvedeným  otázkam  venovali,  a to  prostredníctvom 

analýzy koncepcie materiálneho jadra Ústavy Slovenskej republiky.  Snažili  sme sa jednak 

analyzovať  doktrinálne  rozpracovanie  tejto  koncepcie,  a zároveň  na  základe  rozboru 

zásadného  nálezu  Ústavného  súdu  PL.  ÚS  21/2014  posúdiť  jej  praktickú  aplikáciu. 

V jednotlivých častiach sme analyzovali uvedenú koncepciu z rôznych hľadísk a pohľadov, 

pričom  sme  dospeli  k záverom  o jej  viacerých  problematických aspektoch.  V závere 

predkladanej práce preto stručne zhrnieme najzásadnejšie z týchto problematických aspektov.

V prvom rade je nutné zdôrazniť, že Ústava výslovne nezakotvuje materiálne jadro. 

Jej tvorcovia zjavne s možnosťou protiústavných ústavných zákonov a ich rušenia Ústavným 

súdom nepočítali  a takúto  úpravu do Ústavy  nevčlenili.  Akékoľvek snaha  o koncipovanie 

koncepcie  implicitného  materiálneho  jadra  preto  naráža  na  výslovné  znenie  niektorých 

kľúčových  ustanovení  Ústavy  a zámer  pôvodného  ústavodarcu.  Za  sporné  však  v tejto 

súvislosti  považujeme ustanovenie  čl.  12 ods.  1 Ústavy o nezrušiteľnosti  základných práv 

a slobôd.

Aj v prípade,  že akceptujeme existenciu implicitného materiálneho jadra Ústavy, je 

nutné zodpovedať otázku, čo je jej obsahom. Už z povahy implicitného charakteru takéhoto 

jadra sa tak jedná o mimoriadne spornú problematiku. V situácii, keď Ústava neponúka kľúč 

pre identifikáciu jednotlivých súčastí materiálneho jadra, sa vynára otázka, do akej miery je 

snaha o ich vymedzenie  právnym uvažovaním. Takéto uvažovanie sa totiž nevyhnutne musí 

značne  vzďaľovať  samotnému  textu  Ústavy  a hrozí,  že  interpretácia  bude  zamieňať 

378 BARAK, Aharon. Sudca v demokracii, s. 159.
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argumenty  de  constitutione  lata s argumentmi  de  constitutione  ferenda a úvahami 

mimoprávnej povahy.

Takmer všetci ústavnoprávni teoretici vystupujúci v prospech existencie materiálneho 

jadra  Ústavy  argumentovali  tiež  v prospech  právomoci  Ústavného  súdu  chrániť  toto 

materiálne  jadro  preskúmavaním ústavných  zákonov.  Ako sme ale  ukázali  v predkladanej 

práci, táto argumentácia má zásadné nedostatky. Aj pred prijatím poslednej novely Ústavy 

bolo  vyvodzovanie  predmetnej  právomoci  Ústavného  súdu  mimoriadne  sporné,  a to 

s ohľadom na pomerne jednoznačné kompetenčné ustanovenia Ústavy.

V neposlednom rade sme sa v práci zamýšľali nad legitimitou ingerencie Ústavného 

súdu  do  ústavodarnej  právomoci  Národnej  rady.  Je  prinajmenšom  sporné,  či  je 

v demokratickom štáte  namieste,  aby  nevolený  súd zasahoval  do  ústavodarnej  právomoci 

zástupcov ľudu, Národnej rady, a to bez výslovného zmocnenia k takémuto konaniu.

Nález  Ústavného  súdu,  ktorý  sme  v práci  analyzovali,  podľa  nášho  názoru  vyššie 

uvedené výhrady argumentačne nespochybnil. Naopak, dospeli sme k záveru, že Ústavný súd 

značne  nepresvedčivým  odôvodnením  nálezu  koncepciu  implicitného  materiálneho  jadra 

nijak  zvlášť  nerozvinul,  a skôr  jej  uškodil.  V tomto  ohľade  považujeme  následnú  reakciu 

ústavodarcu za obsahovo odôvodnenú, aj keď ku spôsobu jej  prijatia sme formulovali  isté 

výhrady.

Cieľom predkladanej práce nebolo vytvoriť koherentnú argumentáciu v prospech či 

neprospech koncepcie implicitného materiálneho jadra  in abstracto – naopak, našou snahou 

bolo konfrontovať ju so špecifickými slovenskými ústavnými pomermi. Práve v tomto ohľade 

vidíme zásadný nedostatok v slovenskej doktrinálnej debate – mnohí slovenskí ústavnoprávni 

teoretici  síce  predkladajú  zaujímavé  teoretické  úvahy  o materiálnom  jadre,  no ich  dielam 

podľa nášho názoru chýba dostatočné prepojenie s reáliami slovenského ústavného systému. 

Za prínosnejší prístup než rozvíjať abstraktné úvahy, ktoré by mali platiť pre všetky ústavné 

systémy,  považujeme  interpretáciu  platných  noriem  slovenskej  Ústavy.  Koncepcia 

implicitného  materiálneho  jadra  per  se je  zaujímavým  príspevkom  k doktrinálnej  debate, 

avšak  pre  účely  interpretácie  a aplikácie  Ústavy  Slovenskej  republiky  považujeme  jej 

relevanciu za nízku. Jedná sa tak, v zmysle citovaného Barakovho výroku, skôr o prechodný 

trend  než  o reflexiu  základných  hodnôt  spoločnosti.  Sme presvedčení,  že  ústavný  systém 

Slovenskej republiky môže byť výkonný a funkčný aj bez tejto koncepcie.
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Koncepcia materiálneho jadra Ústavy Slovenskej republiky vo svetle nálezu Ústavného 

súdu Slovenskej republiky Pl. ÚS 21/2014

Abstrakt

Predkladaná diplomová práca sa zaoberá  problematikou  materiálneho jadra  Ústavy 

Slovenskej  republiky.  Cieľom  práce  je  analyzovať  teoretické  rozpracovanie  koncepcie 

materiálneho  jadra  ústavy  v slovenskej  doktrinálnej  debate  a tiež  posúdiť  jej  aplikáciu 

v náleze  Ústavného  súdu  Slovenskej  republiky  PL.  ÚS  21/2014.  Podľa  autora  sa  jedná 

o mimoriadne  závažnú  tému,  ktorá  nabrala  na  aktuálnosti  práve  po  uvedenom  náleze 

Ústavného súdu, ktorý možno hodnotiť ako prelomový.

Autor predkladanej  práce si zaumienil  poukázať na niektoré problematické aspekty 

uvedenej teórie, a to na pozadí jej teoretického i praktického vývoja. V práci sú rozoberané 

predovšetkým otázky  zdôvodnenia  existencie  materiálneho  jadra  Ústavy,  jeho  prípadného 

konkrétneho obsahu a eventuálnej ochrany, a to najmä zo strany Ústavného súdu.

Kľúčovú  časť  práce  predstavuje  analýza  uvedeného  nálezu  Ústavného  súdu 

a predovšetkým kritické vyrovnanie sa s niektorými problematickými aspektmi odôvodnenia 

väčšinového stanoviska. Súčasťou práce je komparatívna analýza obdobných teórií  v troch 

vybraných ústavných systémoch – Indie, Kolumbie a Spojených štátov amerických –, reflexia 

nad možnou použiteľnosťou komparatívnych skúseností z oblasti implicitného materiálneho 

jadra ústavy a taktiež stručná úvaha o možnej  budúcnosti  teórie  materiálneho jadra ústavy 

v slovenskom  prostredí,  a to  na  pozadí  personálnej  obmeny  Ústavného  súdu  a poslednej 

novelizácie Ústavy.

Záverom  práce  je,  že  doktrína  implicitného  materiálneho  jadra  obsahuje  mnohé 

zásadné  nedostatky.  Tie  podľa  názoru  autora  predkladanej  práce  neboli  odstránené  ani 

nálezom Ústavného súdu, ktorý autor hodnotí  značne kriticky.  Autor tak nazerá na teóriu 

implicitného materiálneho jadra Ústavy skepticky a preferuje vývoj slovenského ústavného 

systému bez akcentovania tejto teórie. 
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The doctrine of substantial core of the Constitution of the Slovak Republic in the light of 

rulling Pl. ÚS 21/2014 issued by the Constitutional Court of the Slovak Republic

Abstract

Presented paper is concerned with the question of substantive core of the Constitution 

of the Slovak Republic. The aim of the paper is to analyze the theory of substantive core of 

constitution  in  terms  of  doctrinal  debate  and  of  rulling  PL.  US  21/2014  issued  by  the 

Constitutional Court of the Slovak Republic. The author considers it as a crucial subject that 

is even more current in the light of the abovementioned rulling of Constitutional Court, which 

may be deemed as groundbreaking.

Author of presented paper has focused on several questionable aspects of substantive 

core  theory,  analyzing  its  theoretical  and  practical  development.  The  paper  analyzes 

especially  questions  of  justification  of  the  existence  of  constitutional  substantive  core,  its 

content and its protection, mainly provided by the Constitutional Court.

Anylisis  of  the  abovementioned  rulling  of  the  Constitutional  Court  and  critical 

examination of some of its objectionable considerations may be considered as the crucial part 

of  the  presented  paper.  The  paper  includes  comparative  analysis  of  similar  theories  in 

constitutional  systems  of  India,  Colombia  and  United  States  of  America,  reflection  on 

possible applicability of comparative experience in the matter of implicit substantial core and 

also brief reflection on possible future development of substantive core theory in the Slovak 

Republic,  in  the  light  of  personal  changes  in  the  Constitutional  Court  and  the  last 

constitutional change.

The paper concludes that the implicit substantial core theory contains many essential 

shorcomings which, in according to the author, were not eliminated by Constitution Court´s 

rulling, that is considered to be widely criticizable. Author of the presented paper regards the 

substatntive core theory skeptically and prefers the evolution of constitutional system of the 

Slovak Republic without it.
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