
ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá problematikou ústavní kontroly právních norem jednak v obecném 

vývoji v její historické retrospektivě a dále pak popisuje její fungování v kontinentálním a 

anglo-americkém typu právní kultury. Samostatná část je věnována historickému vývoji na 

českém území od počátků ústavnosti v Rakousku resp. Rakousku-Uhersku přes její rozvoj v 

meziválečném období, potlačení v období nesvobody za druhé světové války a v období 

komunistické totality po jejím skončení, až po její obnovu po roce 1989 a následný zánik 

Československa. 

Dalším cílem této práce je stručný popis aktuálního fungování ústavního soudnictví v České 

republice a jeho srovnání s fungováním systémů ústavního soudnictví ve vybraných 

evropských zemích. 

 

Zcela závěrem jsem se zaměřil na prvky ústavní kontroly v evropském měřítku a na 

zhodnocení jejího významu pro právní řád a pro ochranu lidských práv a svobod. 

Práce je rozdělena systematicky do šesti základních okruhů. První popisuje právní stát jako 

ústavní stát, druhý charakterizuje ústavní soudnictví jako jednu z garancí právního státu, třetí 

popisuje retrospektivně historický vývoj jednak obecně a dále pak se zaměřením na území 

České republiky, čtvrtý nejobsáhlejší okruh se zabývá aktuálním fungováním ústavního 

soudnictví v České republice vč. postavení Ústavního soudu České republiky, řízení před ním 

a přehledu jednotlivých druhů řízení, pátý okruh má komparativní povahu a srovnává jednak 

fungování ústavní kontroly právních norem v kontinentálním a anglo-americkém typu právní 

kultury a současně poskytuje exkurz do vybraných zahraničních systémů ústavního 

soudnictví, šestá závěrečná část podává jednak stručný popis ústavní kontroly právních norem 

na evropské úrovni a zároveň shrnuje její význam z hlediska ochrany lidských práv a svobod. 

Na základě studia předmětné problematiky bylo zjištěno, že všechny studijní prameny shodně 

vyzdvihují význam ústavní kontroly právních norem, která je absolutně nezbytná pro 

fungování moderního právního státu jednak jako důležité pojistky proti neoprávněným 

zásahům státní moci do práv jednotlivců garantovaných na ústavní úrovni (oblast lidských 

práv a svobod) tak i záruky souladu právních předpisů s ústavou resp. ústavním pořádkem. 

Při zkoumání historického vývoje ústavního soudnictví na území České republiky je důležité 

zmínit poznatek, že fungování rakouského Říšského soudu na přelomu 19. a 20. století a jeho 

rozhodování velmi významně v pozitivním smyslu ovlivnilo další vývoj ústavní kontroly 

právních norem nejen v tzv. nástupnických státech zaniklého Rakouska-Uherska nýbrž i v 



dalších zemích. Stejně tak je nesporná dosti kvalitní rozhodovací činnost československého 

Ústavního soudu v meziválečném období. Co se pak týče obnovy ústavního soudnictví po 

roce 1989 a jeho současné fungování, lze dodat, že plní svou úlohu v souladu s ústavním 

pořádkem České republiky, jemuž poskytuje potřebnou ochranu a jeho činnost jak na základě 

jeho právního postavení tak i jeho rozhodování zcela odpovídá zásadám, na nichž stojí 

demokratický právní stát tak, jak je to běžné nejen v evropském kontextu ale i v kontextu 

demokratického právního státu tzv. západního typu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


