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ÚVOD 

 
Téma své rigorozní práce nazvané Ústavní soudnictví v ČR ve středoevropském kontextu 

jsem si zvolil proto, že bych se rád pokusil o konfrontaci se zvládnutím zejména historicko - 

teoretické problematiky v souvislosti s daným okruhem otázek, tak i o přiblížení praktického 

fungování nejen z pohledu historického vývoje ale i soudobého působení. 

 

Zároveň bych chtěl částečně navázat na svou diplomovou práci Soudnictví v recentním 

právním státě, pojatou v relaci k této práci poněkud obecněji, zvláště mám na mysli rozvedení 

a precizaci jejích kapitol V. Organizace soudnictví v rámci soudních soustav, XII. 

Diferenciace soudnictví a především XVI. Ústavní soudnictví, okrajově pak také XVIII. 

Exkurz do evropského soudnictví a XIX. Soudnictví a zákony. 
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1. Právní stát jako ústavní stát 

 

Právní stát – jeho definice a znaky 

 

Právní stát, jeho znaky a nezbytné náležitosti byly a jsou v odborné literatuře minulého tedy 

dvacátého století – snad pro velmi časté porušování jeho zásad v období po první světové 

válce střídaném po krátkých demokratických obdobích totalitářskými diktaturami, z nichž 

nejhrůznějšími a globálně nejrozšířenějšími byly fašismus (zvláště pak v krajní německé 

nacistické podobě) a komunismus sovětského typu – definovány různým mnohdy tendenčně 

zabarveným způsobem. Po celosvětových demokratizačních procesech souvisejících 

především s pádem tzv. sovětského impéria označovaného též jako východní blok a skončení 

éry bipolarizovaného světa na přelomu let osmdesátých a devadesátých minulého století, 

shoduje se většina teorie na následující definici právního státu: 

Především jde o stát se všemi obecnou státovědou vyžadovanými atributy – územním (státní 

území) osobním (státní lid), mocenským (vykonavatel svrchované moci včetně určení jejího 

zdroje) a mezinárodně právním (mezinárodně právní subjektivita ve vztahu k ostatním státům 

jakožto subjektům mezinárodního práva veřejného) prvkem – který ovšem na rozdíl od států 

neprávních čili totalitních beze zbytku uznává tzv. primát práva. 1 Jde o prvenství práva, které 

samo je výtvorem státu resp. jeho orgánů v rámci právotvorného procesu, před státem samým 

především pak před jeho nesprávným (ať již úmyslným a cíleným nebo i nezáměrným) 

prosazováním vykonavateli státní moci (státními orgány) zejména v rámci moci výkonné. 

Právní stát garantuje jednotlivci tj. každému jednomu člověku jakožto subjektu práva svobodu 

v právním smyslu a to ve stejné míře jako všem ostatním jednotlivcům majícím stejné 

postavení. Svobodu je třeba dle profesora Jiřího Boguszaka chápat jako jakousi nehmotnou 

sféru, v níž neexistuje donucení. Onu zmíněnou neexistenci resp. zbavení donucení nelze však 

vnímat neomezeně, neboť jak si uvědomovali již velcí teoretici demokracie a dělby moci 

z období velkých revolucí konce osmnáctého století svoboda každého končí tam, kde začíná 

svoboda jiného. Asi těžko bychom si mohli představit právní stát bez možnosti donutit 

povinného ke splnění povinnosti, pokud by k němu sám nejevil vůli, takový systém by velmi 

snadno mohl překročit hranici anarchie a společenského chaosu. Pro takový případ je 

právnímu státu vlastní institut regulace donucení (státního donucení resp. donucení státními 

orgány) právem za předpokladu přesně stanoveného porušení právních pravidel.  

 
1 srov. Veverka/Boguszak/Čapek, Základy teorie práva a právní filozofie, Nakl. CODEX, Praha 1996, 

část čtvrtá, kap.I 
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Dalším v řadě typických znaků právního státu je uznání koexistence přirozeného práva vedle 

práva platného čili pozitivního, které by za ideálního stavu mělo spolu s právem přirozeným 

tvořit soulad. Jedná se o poprvé tzv. jusnaturalistickým přístupem stanovený postulát 

vázanosti státu  přirozeným právem a to i při tvorbě právních norem práva platného.2 Normy 

práva přirozeného v subjektivním smyslu, tedy subjektivní práva  přiznaná každému 

jednotlivci bez rozdílu věku, pohlaví, barvy pleti, národnosti apod., která jsou nezcizitelná a 

nezadatelná, s nimiž se jedinec v podstatě již narodí resp. jichž narozením nabývá, byly 

poprvé označeny ve zmíněné době velkých demokratických přeměn ke konci osmnáctého 

století (např. Deklarace práv člověka a občana z roku 1789 ve Francii či Ústava USA z roku 

1787).34 Na mimořádné aktuálnosti získaly pak především ve třicátých letech dvacátého 

století a bezprostředně po druhé světové válce, kdy napomohly významně k překonání 

tragické zkušenosti nacismu a odsouzení zločinů proti lidskosti páchaných v souladu s tehdy 

platnými předpisy pozitivně právními (např. Norimberské rasové zákony splňující sice vnější 

formu platného práva, které ovšem na žádný pád nelze považovat za právo 

z přirozenoprávního hlediska).  

V současnosti tvoří jasně formulované přirozenoprávní zásad (např. právo na život a jeho 

ochranu, právo na svobodu vyznání a přesvědčení, právo na osobní svobodu atd.) součást 
každého právního řádu v každém právním státě a je jim poskytována ochrana veřejnou mocí 

proti jakémukoli narušiteli v rovné míře všem jejich nositelům.      
Naproti výše napsanému je nutno zmínit ještě přístup juspozitivistický, dle něhož jsou všichni 

ve státě, ať už obyvatelé či státní občané nebo státní orgány, vázáni jistými státem 

vytvořenými pravidly ergo platnými právními normami. Problematickou by se mohla zdát 

vázanost orgánů veřejné moci, neboť tyto koncentrují ve svých rukách možnost aplikace 

výkladu a prosazování pozitivně právních regulí a mohly by je právě v otázkách své vlastní 

vázanosti jimi zneužít či všemožně pokřivit. Z tohoto důvodu se po klasických novověkých 

revolucích (pomineme-li boj nizozemských provincií za nezávislost na Španělsku ke konci 

šestnáctého století, pak dozajista první z nich je anglická revoluce parlamentu proti králi 

Karlu I. dovršená roku 1649 jeho popravou) objevil princip ústavnosti neboli  

konstitucionalismu směřující proti neomezené vládě (zpravidla absolutního monarchy) ve 

formě omezení jeho sama a jeho úřadů psanou ústavou  (konstitucí) jakožto určitým souborem 

 
2 srov. Veverka/Boguszak/Čapek, Základy teorie práva a právní filozofie, Nakl. CODEX, Praha 1996,  

část čtvrtá, kap. I 
3 srov. Deklarace práv člověka a občana 
4 srov. Ústava Spojených států amerických z r. 1787 
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metapravidel požívajících výsad nejvyšší právní síly nezměnitelných a nezrušitelných tzv. 

běžnými právními předpisy.  

 

Ústavní stát – jeho definice a znaky 

Ústavním státem je zpravidla takový stát, jenž skýtá nejvyšší právní jistoty a záruky „všem“ 

(dle povahy konkrétního ústavně zakotveného subjektivního práva lze rozlišit, zdali všem 

lidem v nejširším smyslu nebo všem občanům ve smyslu užším) ve formální podobě ústavy 

čili konstituce. Tato zejména určuje způsob tvorby |“obyčejných“ právních aktů, ustavování 

nejvyšších státních orgánů vč. jejich postavení, fungování a kompetencí a v neposlední řadě 

též buď bezprostředně nebo zprostředkovaně skrze jiný právní předpis stejné právní síly 

garantuje základní lidská a politická práva a svobody státních občanů a jiných subjektů a 

stanovuje způsob kontroly jejich společenského dodržování. Shora uvedeného výčtu okruhů 

ústavní úpravy je prakticky dosaženo hlavně prostřednictvím vyšší právní síly v relaci k 

ostatním všeobecně závazným normativním právním aktům, pro srovnání v ČR mají vyšší 

právní sílu a přednost před zákonem pouze ratifikované a ve Sbírce zákonů ČR publikované 

mezinárodní smlouvy týkající se lidských práv a svobod, které jsou pro svou transformaci do 

vnitrostátního právního aktu bez dalšího proveditelné.5 Vše, co je zakotveno v ústavě, je 

principielně chráněno před libovolnými zásahy ze strany moci výkonné, jež v podstatě může 

při svém rozhodování přesněji při rozhodovací činnosti svých orgánů (státních úřadů) 

zasahovat do subjektivních práv a povinností či právních vztahů. V této souvislosti se stává 

zřejmým ústavní pravidlo vyskytující se v té či oné formulaci ve všech ústavách 

demokratických, právních a ústavních států, že orgány veřejné moci smí působit a do právních 

vztahů vstupovat výlučně na základě zákona a v jeho mezích (secundum et intra legem). 

Zvlášť významná je ochrana práv a svobod lidských a občanských, která jsou buď jmenovitě 

popsána přímo v ústavě samé nebo je jejich taxativní výčet vyčerpávajícím způsobe proveden  

v samostatném katalogu obsaženém v předpisu alespoň stejné právní síly jako ústava (ústavní 

zákon, součást ústavního pořádku).6 

 

 

 

 
5 Srov. Boguszak/Veverka/Čapek, Základy teorie práva a právní filozofie, Nakl. CODEX,  

Praha 1996, část čtvrtá, kap. I 

 
6 Srov. Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb. O vyhlášení Listiny základních práv a 

svobod jako součásti ústavního pořádku ČR 
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Vázanost zákonodárného orgánu 

  

Jak bylo pojednáno výše, je od doby velkých kodifikací devatenáctého století dominujícím 

pramenem práva ve všech demokratických právních státech zákon resp. jiný jemu naroveň 

postavený všeobecně závazný, normativní právní akt (vyjma USA a Velké Británie a států 

jimi ovlivněných, o nichž bude stručně psáno níže), jenž je vlastně státem tvořen. V této 

souvislosti opět vyvstává otázka, jak dalece může být tedy stát sám jakožto tvůrce právních 

předpisů těmito vázán? Spíše lze asi hovořit o vázanosti jeho orgánů, tedy úřadů státu při 

jejich působení a činnosti, tato se však z podstaty věci nemůže vztahovat na nejvyšší  orgán se 

zákonodárnou pravomocí ve státě ergo na parlament. Zákonodárný sbor nesmí ve smyslu 

ústavnosti překročit pouze ta pravidla, která jsou vyjádřena ústavně, jsou fakticky prohlášena 

svou publikací v právním předpisu nejvyšší právní síly za tzv. neměnná nebo snad měnitelná 

pouze za předpokladu dosažení vyššího stupně konsenzu v příslušném orgánu s ústavodárnou 

pravomocí (nestačí pouze prostá většina, nýbrž je zapotřebí většiny kvalifikované tj. 

dvoutřetinové či třípětinové apod.). 

V moderních právních státech je pochopitelně žádoucí, aby stupeň rigidity tedy jakési 

„věčnosti“ jejich ústav byl co možná nejvyšší. 

 

Výše podaný výklad vztahující se k otázce vázanosti zákonodárného tělesa státu právem, 

jakožto jeho vlastním výtvorem, se však týká pouze kontinentálního typu právní kultury. Jiná 

od kontinentálních právních řádů odlišná situace nastává v zemích s angloamerickým typem 

právní kultury ovlivněných působením tzv. britského common – law neboli obecného práva 

(zejména se jedná o Velkou Británii, USA a jimi právně zasažené státy). Zde platí doktrína, že 

právo není zase až tak výtvorem státu, jak tvrdí evropská nauka, nýbrž že vzniká nezávisle na 

něm jako důsledek dlouhodobého živelně masového chování jednotlivců, přičemž právní 

pravidla jsou v podstatě posteriorně uznávána prosazováním státní mocí při rozhodování 

státních orgánů – tento systém je označován jako Rule of law, čili „panství práva“.7 

 

Vázanost orgánů výkonné moci   

 

Orgány moci výkonné jsou zejména vláda jakožto vrcholný orgán exekutivy složená 

z ministrů či státních sekretářů, v jejichž čele stojí předseda tzv. první ministr (premiér) nebo i 

 
7 Srov. Boguszak/Veverka/Čapek, Základy teorie práva a právní filozofie, Nakl. CODEX, 

praha 1996, část čtvrtá, kap. I 
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třeba i hlava státu (prezident ve Spojených státech amrických – tzv. prezidentský systém), 

dále pak státní úřady a to buď s celostátní (např. ministerstva jako tzv. ústřední správní 

orgány) nebo regionální působností (v ČR do 31.12.2002 např. okresní úřady) popř. 

vykonávající státní správu v určité odborné oblasti (např. Báňský úřad pro otázky těžby 

nerostných surovin či Český telekomunikační úřad pro dohled nad trhem telekomunikačních 

služeb atd.). V neposlední řadě nelze opomenout též orgány samosprávy provádějící úlohy 

státní správy v přenesené působnosti a to opět buď na principu územním (v ČR obce a kraje) 

nebo profesním (např. Česká advokátní komora nebo Česká lékařská komora). 

Orgány výkonné moci při výkonu své činnosti mohou vydávat rozhodnutí normativní (např. 

vyhlášky obcí) nebo individuální povahy (správní akt), jimiž dochází či může docházet ke 

vzniku, změně nebo zániku soukromoprávních vztahů a subjektivních práv. Aby nemohl 

nastat případ, že tento proces bude nekontrolovatelným a dojde k nespravedlnostem vedoucím 

k šikanování občanů a dalších osob úřady, platí ústavně zakotvená zásada, že exekutiva smí 

působit navenek pouze a výlučně na základě zákona a v jeho mezích tzv. „secundum et intra 

legem“.8  

 
Vázanost soudů 

 

V právním státě a v systému dělby moci má soudnictví čili judikativa  nezastupitelnou funkci, 

neboť má za úkol nejenom rozhodovat spory o právo mezi fyzickými a právnickými osobami 

v rámci soukromoprávních vztahů, nejenom rozhodovat o vině a trestu v trestním řízení při 

potírání trestné činnosti, a tím vlastně zasahovat do ústavně zaručených lidských práv a 

svobod (např. rozhodnutí o odnětí svobody), nýbrž – a to pokládám z hlediska ústavnosti za 

nejdůležitější – řešit jednak v rámci správního soudnictví otázku zákonnosti či nezákonnosti 

určitého správního aktu vydaného správním orgánem a konečně pak na poli ústavního 

soudnictví určovat, zda-li konkrétní zákonodárným sborem přijatý právní předpis (v ČR 

zákon) je v souladu či v rozporu s ústavou nebo jinou normou z ústavního pořádku. 

Pro tuto činnost je zcela nezbytná zásada nezávislosti moci soudní na jakémkoli vnějším vlivu 

(zejména pak ze strany moci výkonné, která mnohokráte v historii netajila svou snahu o 

ovládnutí a nepřípustné ingerence do výkonu nezávislého soudnictví) což vyžaduje zakotvení 

na ústavní úrovni.9  

 
8 Srov. Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1193 Sb. O vyhlášení Listiny základních práv a 

svobod jako součásti ústavního pořádku ČR 
9 Srov. Zákon č. 1/1993 Sb. Ústava ČR, článek 81 a následující 
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Pro demonstraci tohoto se nabízí příklad České republiky, podle jejíž ústavněprávní úpravy je 

soud při svém rozhodování absolutně nezávislý a vázaný jen zákonem s možností jeho 

výkladu a aplikace na konkrétní posuzovaný případ. Právním předpisem nižší právní síly je 

soudce (na rozdíl od orgánů státní správy) vázán jen tehdy, je-li tento v souladu se zákonem. 

 

Platí-li pro „běžný soud“ vázanost normativním právním aktem o síle zákona, je nezbytné, 

aby pro ústavní soud či jiný orgán posuzující soulad běžných zákonů a dalších právních 

předpisů s ústavou resp. ústavním pořádkem, byl závazný právě jen předpis s právní silou 

ústavního zákona. Byl-li by totiž vázán „jen“ obyčejným zákonem, nemohl by z logiky věci 

nikdy rozhodovat o jeho platnosti či neplatnosti pro případný rozpor s ústavou.  

 

Postavení člověka a občana 

 

Typickým pojmovým znakem ústavního právního státu je neblahou historickou zkušeností 

ovlivněná nejvyšší možná míra ochrany poskytovaná na konstitucionální úrovni 

nejvýznamnějším postulátům konstatovaným přirozeným právem, které jsou moderní právní 

vědou obecně nazývány základními lidskými právy a svobodami, zúženými v některých 

případech na okruh státních občanů (tzv. práva občanská a politická). Jak konstatováno výše, 

plynou z jusnaturalistického základu, jsou vrozená všem lidem, nezadatelná, nezcizitelná, 

všem bez rozdílu společná a především ryze kogentně upravená. Nelze jich 

soukromoprávními úkony jejich nositelů měnit a ani se jich platným způsobem ze své vlastní 

vůle vzdát. Mají zkrátka kategorický charakter a z nich subjektivně oprávněný je jimi chráněn 

tzv. i proti své vůli.10  

 
Důležitou je též zásada dokreslující postavení člověka a občana v ústavním právním státě, 

podle níž může (na rozdíl od orgánů státní moci působících výlučně secundum et intra legem) 

každý činit, co mu není zákonem výslovně zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co mu 

zákon neukládá. 11 

 

 
10 Srov. Usnesení předsednictva ČNR č.2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a 

svobod jako součásti ústavního pořádku ČR 
11 Srov. Usnesení předsednictva ČNR č.2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a 

svobod jako součásti ústavního pořádku ČR 
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 Demokratický právní stát 

 

Zabývá-li se tato práce ve své úvodní kapitole problematikou právního státu a právního státu 

s ústavními prvky, je nutné alespoň okrajově zmínit základní stavební elementy, na nichž 

basicky spočívá právní stát s přívlastkem demokratický. Opět je třeba začít u právního 

naturalismu (pro srovnání řekněme, že u nás je přirozené právo základem práva ve smyslu 

objektivním vůbec), jehož jednou z podstatných otázek  

je otázka legitimity ergo ospravedlnitelnosti státní moci (tzv. demokratická legitimita). 

Její koncepce se zabývá především určením zdroje veškeré moci ve státě (v ČR je jím lid 

vykonávající ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní), ochranou 

základních práv a svobod, systémem politického pluralismu ve formě volné soutěže 

politických sil o podíl na výkonu státní moci a uplatňováním většinové vůle vyjádřené 

svobodným hlasováním v pravidelných zpravidla systémově předem stanovených časových 

intervalech (volby resp. Různé typy voleb) respektujícím však ochranu menšin. Vše pak je 

podmíněno naprostým souladem pozitivně právních úprav s právem přirozeným, které je 

vlastně výsledkem nejširšího celospolečenského nebo dokonce až mezinárodního konsenzu. 12 

 

Postavení soudnictví a zbývajících dvou mocí v rámci dělby moci 

 

Závěrem této části věnované problematice právního,ústavního a demokratického státu chci jen 

velmi krátce sumarizovat základní teze dělby moci ve státě a postavení jejích tří komponent 

v jejím rámci včetně jejich vzájemných vztahů a ingerencí.  

Dělba moci je jedním ze základních principů demokratického uspořádání státu. Horizontálně 

je státní moc rozdělena do tří mocí autonomních a to do zákonodárství čili legislativy, mocí 

výkonné čili exekutivy a soudnictví čili judikativy. Všechny tři moci jsou vzájemně 

neslučitelné, sobě nepodřízené a neodpovědné. Teoreticky byla nejdříve zpracována Johnem 

Lockem a propracována a rozvinuta Charlesem Montesquieu. Prakticky byla poprvé 

realizována ve federální ústavě Spojených států amerických v roce 1787. 13 

Nezbytnou součástí dělby moci je taktéž princip brzd a rovnovah, který funguje mezi 

jednotlivými mocemi navzájem a jehož cílem je zabránit tomu, aby jedna z mocí získala 

dominantní postavení. 

 
12 Srov. Boguszak/Veverka/Čapek, Základy teorie a právní filozofie, Nakl. CODEX, Praha 

1996, část čtvrtá, kap. I 
13 Srov. Ústava Spojených států amerických z r. 1787 
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V právním řádu ČR je zakotvena na nejvyšší úrovni v Ústavě ČR, jež je základním stavebním 

kamenem našeho ústavního pořádku.  

 

S ohledem na svou typickou specifičnost má soudnictví ve srovnání s oběma zbývajícími 

mocemi do značné míry zvláštní a odlišné postavení. 

 

Primárně pojmově soud není a ani za žádnou cenu nesmí být politický, vliv jakékoliv skupiny 

nebo politického seskupení by byl pro řádné a nezávislé fungování soudu krajně negativní. 

Naopak jak zákonodárná tak i výkonná moc nejen že politické být mohou, ale zpravidla jsou 

sestaveny (resp. jejich vrcholné orgány – parlament a vláda) jako výsledek střetu a nakonec i 

určitého konsenzu politických sil ve státě. 

 

Ve vztahu k legislativě je vytvořena brzda v systému ústavního soudnictví s pravomocí 

negovat zákony co by výsledky legislativní činnosti a vzhledem k exekutivě funguje brzda 

tvořená možností soudu kontrolovat individuální správní akty státních orgánů. V obou 

případech je nezbytná souvislost s konkrétními případy. 

 

Obráceně i ony zbývající dvě moci mají vyvinuty své vlastní brzdy vůči moci soudní. U 

zákonodárství je to vázanost soudu zákonem, potažmo ústavního soudu ústavním zákonem. 

Moc výkonná zase provádí státní správu v soudnictví eventuelně může prostřednictvím svých 

reprezentantů kontrolovat soudní rozhodnutí ve formě milosti nebo amnestie. 

 

Soudci jako osoby vykonávající nezávislé soudnictví zásadně nemohou být politicky činní, 

nemají nabízet programy řešení společenských problémů, nekoncentrují ve svých rukách moc 

výkonnou, nevedou stát ani společnost a kromě správy vlastního majetku, činnosti publikační, 

vědecké, pedagogické popřípadě umělecké nesmí vyvíjet samostatnou ekonomickou aktivitu 

v rámci soukromoprávních vztahů. 
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2. Charakteristika ústavního soudnictví jako jedné z garancí právního státu 

2.1. Vymezení základních pojmů      

 

Z názvu kapitoly samotné vyplývá, že ústavní soudnictví jako jedna z garancí právního státu 

má nezastupitelný význam a tvoří jeden ze základních stavebních pilířů činnosti označované 

jako kontrola ústavnosti Lze jej považovat za pojmu kontrola ústavnosti relevantně obsahově 

podřazený termín.14   

 

Kontrolou ústavnosti, jejíž součástí je – jak shora uvedeno – též ústavní soudnictví, rozumíme 

takovou soustavnou činnost, jež směřuje k zachovávání ústavy a ústavního pořádku jakožto 

souboru právních předpisů nejvyšší právní síly v rámci právního řádu a jejímu dodržování 

všemi, kteří jsou takto povinni. Oblast této jakési supervize nad dodržováním ústavnosti ve 

státě postihuje různé aspekty právního života společnosti od kontroly rozhodování orgánů 

státní správy v individuálních záležitostech, přes dozor nad souladem běžných zákonů a 

podzákonných právních předpisů se zákony ústavními popřípadě s předpisy se silou ústavního 

zákona,  až k plnění různých dalších rozhodovacích úkonů určených psanou nebo i nepsanou 

konstitucí toho či onoho konkrétního státu.15 K výkonu této aktivity pak zpravidla bývá 

kompetentní orgán soudního typu, jenž je nadán potřebnou pravomocí zakotvenou na ústavní 

rovině a je při svém rozhodování vázán pouze normami z ústavního pořádku. Řízení před ním 

je většinou zahajováno na základě kvalifikovaného podnětu, tedy neděje se tak z podnětu 

kteréhokoli občana či jiného subjektu libovolným způsobem, nýbrž za přesně vymezených 

podmínek na návrh ústavních činitelů (např. v ČR skupina poslanců, skupina senátorů, vláda, 

zastupitelstvo kraje apod.), soudců obecných soudů při jejich činnosti nebo fyzických či 

právnických osob tvrdících, že nezákonným zásahem ze strany státních orgánů došlo 

k porušení jejich ústavně garantovaných práv a základních svobod.  

 

Co se týče postavení ústavního soudnictví z objektivního pohledu v rámci procesu 

diferenciace soudnictví co by jevu reagujícího na rozčlenění společenských vztahů, 

společenských funkcí a přísnou státní organizací společnosti, je nezbytné dodat, že ani 

soudnictví obecně nezůstalo (a ani nemohlo zůstat) stranou tohoto dění a bylo konfrontováno 

s nutností řešit právní konflikty různého druhu plynoucí z různých právních vztahů a z 

 
14 Srov. Vladimír Sládeček, Ústavní soudnictví, Nakl. C.H.Beck ,Praha 2003 
15 Srov. např. též. zákon č. 1/1993 Sb. Ústava ČR, hkava čtvrtá, článek 87 odst. 1, písmeno a) 

až k) 
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rozličného postavení subjektů či rozdílných účelů. Z historického hlediska lze konstatovat, že 

soudní proces byl původně nediferencovaný, ale jednotný – tedy všechna práva byla 

uplatňována tou samou formou, což vycházelo z relativní jednoduchosti a bezprostřednosti 

sociálních vztahů. Poměrně brzy – ještě v období středověku - se samostatně profilovalo 

soudnictví trestní a to na základě skutečnosti, že trestné činy přestaly být pokládány za delikty 

soukromé a začaly být vnímány jako útoky na zájmy chráněné veřejným právem. V takto 

vzniknuvším autonomním procesu pak počal vystupovat stát s dvojí funkcí – jako soud a jako 

orgán veřejné žaloby (prokuratura nebo státní zastupitelství). 

 

Přelom 18. a 19. století přinesl v důsledku společenských změn nastolených demokratickými 

revolucemi (zejména Francie a USA) osamostatnění správního soudnictví, jelikož přestalo 

platit dogma, že rozhodnutí úřadů jako orgánů administrativy jsou neomylnou doktrínou a 

stalo se tudíž žádoucí umožnit jejich soudní přezkum. 

A konečně ve stejném období přichází Alexander Hamilton  - jeden z „otců“ americké 

federální ústavy  z roku  1787 – s ideou prosazenou nejdříve v USA požadující soudní 

kontrolu ústavnosti, při níž je příslušný soudní orgán nadán možností bezvýhradně zrušit 

ustanovení právního předpisu nebo právní normu jako celek, dojde-li k závěru a nabude-li 

přesvědčení, že je v rozporu s ústavou či ústavním pořádkem. Děje se tak v zájmu ochrany 

pravidel požívajících ve státě nejvyšší míru vážnosti, která by měla do budoucna zůstat co 

možná nejpevnější, nejstabilnější a nejnezměnitelnější. 

 

Z původní Hamiltonovy koncepce ústavně právního uspořádání formulovaného původně 

v novinových článcích později uspořádaných a publikovaných jako Listy Federalistů16 se 

v pozdějším vývoji vytvořil tzv. decentralizovaný čili americký model ústavního soudnictví 

typický zejména – jak plyne již z jeho označení – pro dnešní USA a země jejich právním 

řádem ovlivněné. Alexander Hamilton byl skálopevně přesvědčen, že soudy (chápejme zde 

obecné soudy při své běžné rozhodovací činnosti) jsou určeny a zplnomocněny být 

zprostředkovateli mezi občanem a legislativou (ztělesněnou v zákonodárném sboru) tedy 

prvkem limitujícím její moc svrchovanou mocí lidu. 

Pro tento systém ústavní kontroly norem práva je typická absolutní dekoncentrace ergo 

nevytvoření žádného specializovaného soudu či jiného orgánu v podobě jakési rady, koncilia 

či shromáždění s touto pravomocí vytvořeného rozhodnutím shora a existenčně zakotveného 

 
16 Srov. Vladimír Sládeček, Ústavní soudnictví, Nakl. C.H.Beck, Praha 2003 
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v ústavě samé.  Běžný soud sám má mít možnost v rámci určitého „volného hledání smyslu 

ústavy“17 odmítnout aplikovat protiústavní zákon a má se v případě pochybnosti obrátit na pro 

něj nejbližší soud vyššího stupně, jehož právní názor je pak závazný.  Je-li ústava chápána 

jako nejsilnější právní akt normativní povahy v zemi, nemůže být jí odporující právní norma 

v žádném případě platná a tudíž nejenže podle ní nelze postupovat při řešení sporu o právo, 

ale dokonce má a musí být z právního řádu pro svou závadnost zcela odstraněna. 

Ve státech starého kontinentu tj. v zemích kontinentální Evropy lze počátky moderní kontroly 

ústavnosti právních norem vystopovat až o několik desítek let později než v severní Americe 

na území dnešních USA. Jistým důvodem by snad mohla být i opožděná demokratizace 

evropských států (s výjimkou Francie, kde ovšem revoluční vývoj byl natolik bouřlivý, že 

vedl v podstatě přes vládu teroru a diktatury zpět k monarchistickému uspořádání) v relaci 

k zámoří způsobená hlavně odporem představitelů tradičních Panovnických dynastií 

k jakémukoli omezení jejich neomezené moci konstitucí a k přetvoření monarchií 

absolutistických v konstituční. K vystupňování společenského napětí pak došlo napříč téměř 

celou Evropou v roce 1848 nazývaném též jako rok revoluční, kdy jedním z hlavních 

požadavků byla právě konstitucionalizace a v důsledku tlaku „ulice“ a mnohdy i „barikád“ byl 

výše popsaný odpor  onychů zlomena a došlo k postupné demokratizaci a vzniku ústavnosti. 

Z tohoto důvodu a pod vlivem historických zkušeností došlo v Evropě k vytvoření zcela 

odlišného modelu kontroly ústavnosti. 

 

Tento je nazýván tzv. centralizovaným typem ústavního soudnictví a někdy se mu přiznává – 

pro pozdější významný vliv rakouského právníka Hanse Kelsena na poli jeho teoretického 

propracování – též přízviska rakouský. Spočívá zejména na přísné koncentraci pravomoci 

přezkoumávat ústavnost právních aktů normativní i individuální povahy v rukách buď 

jednoho jediného orgánu (např. ústavní soud, ústavní rada či dokonce zvláštní orgán 

zákonodárného sboru – v bývalé ČSR po druhé světové válce až do roku 1968) nebo zvlášť 

k tomuto účelu určené soustavě orgánů (např. soustava ústavního soudnictví a jednotlivé 

soudy v jejím rámci). 

 

Jedná-li se o personální obsazení takovéhoto tělesa bdícího nad dodržováním ústavních 

pravidel, je tvořeno nejčastěji kolegiem soudců v počtu od čtyř do šestnácti18  – např. Andorra 

4, Bulharsko 12, ČR 15, Itálie 15, Německo 16, Slovinsko 9, Slovensko 10, Španělsko 12, 

 
17 Srov. Marshallova doktrína 
18 Srov. Vladimír Sládeček, Ústavní soudnictví, Nakl. C.H.Beck, Praha 2003 
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Rusko 19. Jsou vybíráni na základě přísnějších pravidel než soudci běžných soudů, přičemž je 

kladen důraz na jejich dosavadní právní praxi ( zejména v oblasti soudní či advokátní), na 

předchozí přínos vědecký, publikační, pedagogický nebo veřejný, v některých případech bývá 

bohužel ke škodě jejich pozdější nezávislosti vyvíjen též tlak politický (v této souvislosti by 

snad nebylo od věci připomenout opakované zablokování kandidáta na soudce Ústavního 

soudu ČR advokáta JUDr. Aleše Pejchala navrženého prezidentem republiky Václavem 

Klausem v létě a na podzim roku 2003 v Senátu Parlamentu ČR nebo nedůstojnou politickou 

fraškou doprovázené odmítnutí kandidáta Prof. JUDr. Aleše Gerlocha na zkraje roku 2019, 

kdy pro zaslepení politickým bojem byly zcela upozaděny nezpochybnitelné odborné kvality 

uchazeče o post ústavního soudce). Způsob ustavení do funkce je po splnění všech 

kvalifikačních podmínek buď volbou nebo jmenováním (často přímo hlavou státu). Vznik 

funkce je nezřídka spojován i se složením slibu nebo s přísahou. Funkční období soudců 

ústavního soudu či jiného obdobného orgánu je časově omezené a po dobu jeho trvání jsou 

soudci při svém rozhodování vázáni jen ústavou resp. ústavním pořádkem a požívají trestní 

imunity či jiných obdobných výsad. Při rozhodování jsou zcela nezávislí na vnějších vlivech 

zejména ze strany politických uskupení a jiných mocenských skupin. 

 

Rozhodovací procesu koncentrovaného ústavního soudnictví resp. u orgánu zajišťujícího 

centrálně ústavní kontrolu právních norem probíhá v podstatných věcech v plénu tvořeném 

všemi soudci, méně podstatné záležitosti (např. přípravná práce, zkoumání způsobilosti a 

formy návrhů apod.) mohou být rozhodovány též na úrovni senátů či komor. Rozhodnutí 

samotné má potom charakter tzv. kasace tedy návrhu je buď vyhověno a napadený předpis je 

zcela nebo zčásti zrušen a nebo je návrh zamítnut. Účinky rozhodnutí (v ČR označovaného 

jako nález Ústavního soudu ČR) nastávají běžně ex nunc tedy od nyní, což je třeba chápat 

časově po jeho vydání. Rozhodnutí je takřka vždy konečné bez možnosti další revize v rámci 

vnitrostátního systému (s výjimkou Rumunska, kde je přípustné přezkoumání parlamentem za 

předpokladu dosažení kvalifikované většiny). 

Ne nevýznamnou zvláštností vyskytující se v řízení před ústavním soudem je tzv. separátní 

nebo též minoritní votum představující vlastně možnost danou soudci či celé skupině soudců, 

v níž mohou vyjádřit nesouhlas s rozhodnutím samým popř. s jeho odůvodněním. Jedná se o 

institut vlastní původně nekoncentrovanému modelu ústavní kontroly právních norem, který 

však byl na začátku sedmdesátých let dvacátého století recipován do právního řádu Německa 

a poměrně rychle se rozšířil i do dalších evropských států (včetně současné ČR). Jeho 

pozitivní význam tkví zejména v tom, že představuje garanci, že se ústavní soud při své 
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rozhodovací činnosti opravdu důkladně zabýval všemi aspekty posuzovaného případu. 

Separátní (minoritní) votum je nezřídka spolu s rozhodnutím a jeho odůvodněním 

publikováno. 19 

 

Dalším z hledisek, z jejichž pohledu lze dělit formy ústavní kontroly právních norem, je míra 

jejich abstraktnosti resp. konkrétnosti. Abstraktní kontrolou rozumíme přezkum ústavnosti 

právního předpisu (event. též zákonnosti podzákonného právního předpisu) na základě 

kvalifikovaného návrhu přesně (v zákoně popř. též ústavním zákoně) taxativně stanoveného 

okruhu subjektů (v ČR např. prezident republiky, skupina poslanců resp. senátorů, senát 

Ústavního soudu ČR, navrhovatel ústavní stížnosti popř. též vláda - § 64 odst. 1 zákona č. 

182/1993 Sb. o Ústavním soudu, v platném znění), přičemž není principielně nutné, aby se tak 

dělo v souvislosti s nějakým konkrétním (např. soudně projednávaným) případem, ač to na 

druhou stranu není vyloučeno. Předmětem kontroly je sama ústavnost resp. zákonnost 

právního předpisu, který může být, dojde-li příslušný orgán k závěru, že je v rozporu 

s ústavním či jiným právně silnějším předpisem, i v celém rozsahu zrušen, a to i tehdy, kdy 

jeho aplikací nikomu nebyla způsobena žádná právní újma. 

 

Oproti tomu kontrola konkrétní označovaná též jako kontrola incidentní obvykle vychází 

z iniciativy osoby, která tvrdí, že byla konkrétním rozhodnutím konkrétního soudu popř. 

jiného státního orgánu ve své tedy opět konkrétní věci poškozena na svých ústavně 

garantovaných právech. Jelikož lze vycházet z faktu, že rozhodování bylo vydáno na základě 

zákona či jiného právního předpisu, musel být tento, aby došlo k neoprávněnému zásahu do 

ústavně zaručených práv jedince resp. též právnické osoby, pravděpodobně vadný. Takto 

„poškozená“ fyzická či právnická osoba může v souvislosti s oním „svým“ zpravidla soudně 

(ať už na obecné nebo i ústavní úrovni – např. ústavní stížnost dle § 72 a násl. zákona č. 

182/1993 Sb. o Ústavním soudu, v platném znění v ČR) projednávaným případem navrhnout, 

aby orgán provádějící ústavní kontrolu právních norem posoudil ústavnost resp. zákonnost 

sporného právního předpisu a eventuelně jej zčásti nebo i v celém jeho rozsahu zrušil.  

Aby nedocházelo k „zahlcení“ instituce vykonávající ústavní soudnictví tzv. zbytečnou 

agendou – tedy návrhy bez zjevného opodstatnění, platí obvykle zásada, že soukromoprávní 

subjekt považující se za zkrácený neoprávněným zásahem státu na svých ústavně zaručených 

 
19 Srov. Vladimír Sládeček, Ústavní soudnictví, Nakl. C.H.Beck, Praha 2003 
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právech se může na tuto obrátit, až vyčerpá-li všechny dostupné vnitrostátní řádné i 

mimořádné opravné prostředky. 

 

Konečně k uzavření výčtu základních pojmů z oblasti ústavního soudnictví je nutno zmínit 

ústavní kontrolu právních norem rozčleněnou na kontrolu preventivní a represivní. 

 

Kontrola preventivní, teorií označovaná také jako apriorní čili předběžná, je formou kontroly, 

kdy jejím předmětem je právní předpis, jenž právě vznikl a není ještě plnohodnotnou součástí 

právního řádu státu (nenastala jeho platnost popř. účinnost). Zjednodušeně lze říci, že právní 

norma je podrobena zkoumání, zdali je způsobilá z hlediska ústavnosti (resp. zákonnosti u 

norem podzákonných) být součástí platného práva. 

 

Tento systém – ať se může zdát být jakkoli správný pro svou preciznost – však v současných 

moderních právních státech, kde právní řády prodělávají  v souvislosti se změnami 

společenských podmínek neustálý vývoj skrze četné novelizace a rekodifikace právních 

předpisů, nenachází odezvu a jako praktičtější se jeví spíše posteriorní ergo represivní či též 

následná kontrola právních norem, jíž jsou přezkoumávány předpisy již právně existující jako 

součást platného práva, a to buď obecně na základě kvalifikovaného návrhu nebo incidenčně 

v souvislosti s konkrétní kauzou, jak bylo zevrubněji popsáno výše. 
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2.2. Pojem ústavnosti a zákonnosti 

 

Zákonnost a ústavnost jsou z hlediska své definice a svého obsahového významu pojmy 

významně takřka basicky determinující moderní právní stát jako stát ústavní tak, jak o něm 

bylo pojednáno výše v textu této práce – zejména v její kapitole I. Pro rekapitulaci a upřesnění 

bych především uvedl, že zákonností čili legalitou je třeba vnímat navození takového 

společenského stavu, kdy společensky relevantní vztahy musí být vyčerpávajícím způsobem 

regulovány právem – tedy slovy klasické právní teorie takovými obecně závaznými normami 

(pravidly chování), jejichž dodržování může být případně vynuceno státní mocí pod 

pohrůžkou užití násilí či dokonce za jeho skutečného použití. V praxi to znamená, že toto 

právo tzv. platné právo musí být generelně zachováváno, všechny subjekty jsou povinovány 

je dodržovat, přičemž jeho realizace je zabezpečena státní mocí prostřednictvím jejích orgánů. 

Platí též zásada, že legální jsou jen vztahy, které jsou v souladu s právem. 20  

 

Logicky blízkým, významově však odlišným k pojmu legality je termín legitimita skrývající 

spíše právně filozofickou otázku ospravedlnitelnosti samého platného práva, neboť ono je 

přece výtvorem státní moci a může být a také je daným typem popř. formou státu ovlivněno 

již při svém vzniku. Důležité je, aby tento vliv státu resp. státní autority neměl negativní 

dopady na právní postavení fyzických a právnických osob zejména v rovině těch 

subjektivních práv, která jsou zásadně nezadatelná, nezcizitelná a neomezitelná, která jsou 

každému jednomu v podstatě již vrozena, hovoříme opět o již výše citovaných právech 

přirozených. 

 

A právě zde nastupuje ústavnost jako nepřehlédnutelný a nezastupitelný aspekt, jenž 

prostředky sobě vlastními – právními předpisy nejvyšší právní síly, změnitelnými či 

zrušitelnými jen na základě co možná nejširšího politického konsenzu – poskytuje ochranu 

právům a právem chráněným zájmům nejvyššího významu a sleduje soulad právních aktů 

normativní povahy nižší právní síly s ústavním pořádkem nebo s ústavou samotnou. 

 

Ústavnost lze chápat ve formálním tj. vnějším smyslu, tedy zda předpis vznikl řádně ústavně 

procesně a kompetenčně nebo též ve významu materiálním čili vnitřním, jenž sleduje 

především obsahový soulad právních norem s ústavními předpisy. Tato duplicitní cesta se 

 
20 Srov. Veverka/Boguszak/Čapek, Základy teorie práva a právní filozofie, Nakl. CODEX, 

Praha 1996, část čtvrtá, kap. I 
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v současnosti jeví jako nejsprávnější k tomu, aby se právo nemohlo stát za žádnou cenu 

neovladatelným kdykoli zneužitelným nástrojem v rukou státu nebo spíše jemu vládnoucí 

garnitury a aby nikdy nemohlo dojít k ospravedlnění protiprávnosti aktem nesoucím vnější 

formální podobu práva. 
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3. Historická retrospektiva 

 3.1.Vznik ústavního soudnictví a jeho vývoj obecně 

 

Úvodem této kapitoly je vhodné zmínit skutečnost, že ústavní soudnictví resp. ústavní 

kontrola právních norem vykonávaná orgánem soudního typu nebyla po celou dlouhou 

vývojovou epochu státy vůbec zajišťována, neboť pro absenci ústavy jí nebylo v praxi 

zapotřebí. Situace se změnila až v důsledku společenských změn, které požadovaly ústavnost 

a jejichž následkem došlo k transformaci společenských vztahů směrem k občanské 

společnosti. Její vznik pak rovněž souvisí s procesem diferenciace soudnictví a dělením soudů 

dle jejich funkce na soudy obecné a zvláštní a nepochybně též s omezováním absolutní moci 

monarchů ústavami v rámci demokratizačních procesů ve společnosti. 

 

Integrace a diferenciace soudnictví obecně 

 

Ve státech s prvotní jednoduchou organizací moci byla únosná existence jednoho jediného 

soudu soudícího všechny spory – zejména pod vlivem značné svémoci a personálních 

exempcí privilegovaných vrstev (např. antická řecká polis). 

 

Období feudalismu naopak soudy organizuje na stavovském principu v souladu s členěním 

společnosti. I to je do značné míry odrazem preference určitých společenských skupin, což 

samozřejmě zastírá pravý účel soudního procesu spočívající v objektivním posouzení daného 

skutkového stavu. 

 

Převratná doba velkých demokratických revolucí reformujících svět na konci 18. století 

(vznik USA, francouzská revoluce) a hlavně v průběhu století následujícího volá v souladu 

s prosazující se teorií o existenci nezadatelných a nezcizitelných přirozených práv člověka po 

rovnosti všech občanů. A od ní je již malý krůček k požadavku na vznik obecných soudů –

tedy takových, k nimž mají přístup všichni lidé bez rozdílu za účelem ochrany svých 

subjektivních práv. 

 

Pokud se ještě dnes setkáme s působením zvláštních soudů, nejedná se zpravidla o soudy 

řešící spory určitých skupin obyvatelstva, nýbrž zabývajících se určitou zvláštní věcnou 

problematikou nebo agendou (např. vedení obchodního rejstříku, pracovněprávní spory, 

volební soudnictví atd.). Fungují-li ovšem v rámci obecné soustavy soudní, hovoří se spíše o 
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tzv.  soudech specializovaných, což je pojmově vhodnější termín vystihující výstižněji stav 

věci. Nezřídka se objevují též případy, kdy jsou vytvářeny samostatné soustavy 

specializovaných soudů, jak je tomu kupř. ve Spolkové republice Německo (soustava 

pracovních, volebních, finančních a dalších soudů). 

 

Faktory působící na diferenciaci soudnictví 

 

Základním předpokladem diferenciace soudnictví je nade vší pochybnost obecná diferenciace 

společnosti vedoucí ponejprv ke specializaci soudnictví v rámci obecné soustavy a mnohdy 

následně až ke vzniku zvláštních soudů nebo dokonce jejich soustav. 

 

Nejjednodušší je dělení na druhy tj. soudnictví civilní, trestní, správní a ústavní. Všechny 

druhy mají svá určitá specifika spočívající třeba v nutnosti vytvoření procesních odchylek, ve 

zvláštním složení senátu nebo v jiném způsobu výběru soudce.  

 

Případná existence federálních a republikových soudů vynucená územním členěním státu není 

obvykle odrážena ve zvláštnosti a obecnosti soudnictví, ledaže by nějaký konkrétní okruh 

otázek spadal do výlučné působnosti federace nebo republiky. 

 

Výkon jednotlivých základních druhů soudnictví z hlediska obecnosti nebo zvláštnosti 

 

Civilní soudnictví bylo v minulosti převážně a dnes je takřka výlučně vykonáváno soudy 

obecnými, v jejichž rámci může nezřídka docházet k odborným specializacím pro větší 

intenzitu agendy určitého stejného předmětu (např. záležitosti obchodní, insolvenční, pracovní 

apod.). 

 

I soudnictvím trestním se v současnosti zabývá hlavně soustava obecných soudů, byť 

v některých státech z titulu jejich výsostných zájmů přežívají jako zvláštní soudy vojenské, 

stíhající trestné činy spáchané zpravidla vojáky nebo příslušníky branných sil. U nás byly tyto 

zrušeny teprve poměrně nedávno v roce 1993. 

 

Co se týče správního soudnictví, není jeho výkon až zdaleka tak jednoznačný, jako je tomu u 

předchozích dvou druhů. Někde (např. ve Spolkové republice Německo nebo ve Francii) je 

dokonale rozvinutá samostatná soustava správních soudů, jinde o žalobách fyzických a 
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právnických osob směřovaných proti rozhodnutím orgánů státní správy rozhodují obecné 

soudy. 

 

Nespecifičtějším je pak zcela jistě soudnictví ústavní, které při svém rozhodování o souladu 

běžných zákonů s ústavním pořádkem (hovoří se též o bdění nad dodržováním ústavnosti) 

vlastně může narušovat obecná pravidla stanovená zákonem v zájmu vyloučení jejich  

rozporu s „meta-pravidly“ zakotvenými v ústavních zákonech. Je jasné, že jde o činnost 

nesmírně zodpovědnou a tudíž je v kontinentálních právních řádech prováděna výhradně 

zvláštním soudním tribunálem (u nás je jím Ústavní soud ČR se sídlem v Brně) bez 

sebemenšího rozhodovacího spojení s obecnou soudní soustavou. 

 

První náznaky kontroly ústavnosti ve státě 

 

Většina konstitucionalistické teorie je přesvědčena, že vznik moderního pojetí kontroly 

ústavnosti je spojen se vznikem novodobých ústav omezujících absolutní moc evropských 

feudálních resp. postfeudálních monarchů od konce 18. století a s rozvojem teorie o dělbě 

moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní komponentu včetně vytvoření systému jejich 

vzájemných brzd a rovnovah. Tato teze je logická zejména proto, že neomezená moc 

panovníkova fakticky vycházela z jeho skutečné vůle či libovůle hraničící mnohdy až se zvůlí 

a nebyla-li tedy limitována žádnými meta-pravidly v podobě konstituce, nebylo ani zapotřebí 

žádného specializovaného orgánu kontrolujícího soulad výkonu panovníkovy moci s těmito 

neexistujícími vrcholnými normami. Přes výše uvedené tvrdí Vladimír Sládeček, že rozlišení 

hierarchizace   právní síly zákonů a dalších právních norem, které je předpokladem pro 

kontrolu souladu předpisu nižší právní síly s předpisem právní síly vyšší, lze v jakýchsi 

náznacích vystopovat již ve státních zřízeních evropské antiky – zejména ve starověkém 

Řecku a Římu (pochopitelně v relaci k současnému vnímání ve značně omezené míře).21  

 

Epocha evropského středověku přináší poprvé poněkud konkrétnější podobu kontroly 

právních norem v 17. století v Anglii, kde Královská tajná rada (tzv. Privy Council) byla 

zmocněna k posuzování souladu normativních právních předpisů zámořských území britské 

koruny se zákony britského parlamentu. Její rozhodnutí však nejspíše neměla přímý účinek ve 

 
21 Srov. Vladimír Sládeček, Ústavní soudnictví, Nakl. C.H.Beck, praha 2003 
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smyslu zrušení rozporovaného ustanovení či celé normy, nýbrž měla povahu doporučení králi, 

v jehož pravomoci bylo závazné stanovení dalšího postupu. 

 

Taktéž v Anglii byla roku 1761 poprvé soudcem soudu žalob obecného práva (tzn. Court of 

Common Pleas) Jamesem Otisem aplikována zásada, že obecné soudy se nesmějí při své 

činnosti směřující k nalézání práva řídit zákony odporujícími konstituci.  

 

Existence jistých prvků abstraktní kontroly ústavnosti lze najít dokonce již ve 13. století ve 

Francii a v 17.století v Portugalsku, určité elementy kontroly konkrétní jsou pak patrné ve 13. 

až 16. století v Aragonii. 22 Přesto nemůže být v žádném případě ani slova o ústavním 

soudnictví v dnešním smyslu jeho pojetí, ba dokonce s jeho vznikem a moderní formulací 

jeho základních postulátů není vůbec spojena kontinentální Evropa, ale nově vzniklé Spojené 

státy americké koncem 18. století po svržení britské koloniální nadvlády. 

 

Definování ústavní kontroly norem – Alexander Hamilton 

 

Jak bylo uvedeno výše, za kolébku ústavního soudnictví ve smyslu, v jakém jej chápeme 

dnes, jsou považovány Spojené státy americké – a to v převratné době jejich vzniku po 

přemožení britské koloniální moci povstalci z řad obyvatel amerických provincií (za vydatné 

vojenské podpory tradičního britského rivala v Evropě i na mořích – Francie , jejíž vojska 

tehdy vedl známý generál La´Fayette) v osmdesátých letech 18. století. 

 

Nový stát měl republikánskou formu vlády v čele s prezidentem, jímž se jako první stal 

George Washington a nejdůležitějším vnitropolitickým cílem se stalo vypracování textu 

federální Ústavy USA, jež byla přijata roku 1787. Ta byla natolik pokrokovou a moderní, že 

ve znění několika dodatků a změn v pozdějších letech v souvislosti se společenským vývojem 

ve svém jádru platí dodnes. Jedním z jejích tvůrců byl blízký spolupracovník Washingtonův 

Alexander Hamilton, který je pokládán za duchovního otce a autora teoretických základů 

soudního přezkumu ústavnosti v USA. Své myšlenky, které z dnešního pohledu působí pro 

ústavní soudnictví převratně, původně uveřejňoval v novinových článcích, později 

publikovaných jako tzv. Listy federalistů. 

 

 
22 Srov. Vladimír Sládeček, Ústavní soudnictví, Nakl. C.H.Beck, praha 2003 
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Nejproslulejším je Hamiltonovo tvrzení, že ústava coby nejvyšší zákon a výplod konsenzu 

občanů má nezpochybnitelnou přednost před ostatními zákony i před vůlí zvolených zástupců 

občanů tj. před mocí výkonnou. Pro srovnání uvádím citát z Federalisty č. 78: 

„Žádné stanovisko nevzchází z jasnějších principů, než toho, že každý úkon, který odporuje 

smyslu pověření, v jehož rámci je prováděn, je neplatný. Proto nemůže být platný žádný 

zákonodárný výnos odporující Ústavě. Popřít tento závěr by znamenalo tvrdit, že zástupce je 

výše než jeho nadřízený, že sluha je nad svým pánem, že poslanci zastupující lid jsou 

nadřazeni lidu samému a že osoby jednající na základě jisté pravomoci mohou činit nejen to 

k čemu je pravomoc opravňuje, nýbrž i to co jim zakazuje…. 

Nelze totiž předpokládat, že by Ústava chtěla umožnit zástupcům lidu, aby vliv svých voličů 

nahradili svou vlastní vůlí.  Je mnohem rozumnější očekávat, že prostředníkem mezi lidem a 

zákonodárným sborem mají být soudy, aby mimo jiné udržovaly zákonodárství v mezích jeho 

pověření. Příslušnou a zvláštní oblastí působností je výklad zákonů. Ústava je základním 

zákonem a musí být za něj soudci pokládána. Jim tedy náleží, aby určili smysl právě tak jako 

smysl jednotlivých výnosů vycházejících ze zákonodárného  orgánu. Pokud by se mezi nimi 

objevil nesmiřitelný rozpor, měl by mít samozřejmě přednost dokument, který má vyšší 

závaznost a platnost. Jinými slovy, Ústava by měla mít přednost před zákony a záměr občanů 

před záměrem jejich zástupců.“23 

 

Hamilton je přesvědčen, že soudy jsou bez dalšího zmocněny být jakýmsi prostředníkem mezi 

občanem a legislativou resp. parlamentem jakožto sborem tvořícím zákony, a to ve smyslu 

omezení státní moci a jejího výkonu svrchovanou mocí lidu, jenž by principielně měl být 

jejím zdrojem a nositelem. Nesouhlasil ovšem s ustavením specializovaného orgánu 

zákonodárného sboru pro kontrolu ústavnosti, jak bylo taktéž navrhováno, neboť by bylo lze 

možno předpokládat, že těleso spolupůsobící na vytvoření špatného zákona nebude přece mít 

zájem tlumit jeho negativní dopad ve formě jeho přiznání, ergo zákonodárci porušující ústavu  

nemohou být dobrými „soudci“ pro nápravu tohoto excesu. 

Přes své vlivné postavení ve veřejném životě nově vznikajících USA nebyla nakonec 

Hamiltonova koncepce obecné soudní kontroly spočívající ve striktní vázanosti soudů 

ústavním textem do federální ústavy USA vůbec zahrnuta. Roku 1789 byl přijat zákon o 

soudnictví (Judiciary Act), jenž umožňoval, aby soud odmítl aplikovat při své rozhodovací 

činnosti takový zákon, který odporuje federální ústavě. Počátkem 19. století provedl předseda 

 
23 Srov. Alexander Hamilton, Federalista č. 78 
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Nejvyššího soudu USA John Marshall výklad ústavního textu v tom smyslu, že ústava je 

nejvyšším právem státu a zákon, který je s ní v rozporu, musí být pro svou protiústavnost bez 

dalšího neplatný a nelze jej používat pro vydání rozhodnutí soudem. Zkoumání ústavnosti je 

pak prováděno svým způsobem volným hledáním smyslu ústavy, jež je dnes označováno jako 

tzv. Marshallova doktrína , která dala vzniknout soustavě amerického difúzního ústavního 

soudnictví nebo též systému Judicial Review.24 Ačkoli – jak vidno – došlo v průběhu 

historického vývoje v samotných Spojených státech amerických k odklonu od nejstarších 

koncepcí ústavní kontroly právních norem v podání Alexandera Hamiltona, zůstává tento i 

nadále duchovním otcem amerického ústavního soudnictví a jednou z nejvýznamnějších 

osobností ovlivňujících konstitucionalismus ve světě vůbec. 

 

Vývoj v kontinentální Evropě, pojetí ústavního soudnictví podle Hanse Kelsena 

 

Jak bylo v textu této práce již několikráte zmíněno, je situace v Evropě ve srovnání se 

Spojenými státy americkými z hlediska ústavní kontroly právních norem a ústavnosti obecně 

o poznání komplikovanější. V době, kdy v Americe rozvíjí své koncepce ústavního soudnictví 

Alexander Hamilton či později John Marshall, naráží obdobné evropské snahy na odpor 

pozdně feudálních absolutních monarchií včetně těch tzv. osvícených (např. Rakousko za 

vlády Josefa II. či Prusko pod Fridrichem II. Velikým). I když v roce 1789 vypuká 

v nejabsolutističtějším z absolutistických států Evropy – ve Francii – revoluce (tzv. Velká 

francouzská revoluce), dochází stejně nakonec počátkem třicátých let 19. století po dlouhém 

období neklidu, kdy vládu Konventu vystřídala krvavá jakobínská diktatura následovaná 

císařstvím a napoleonskými válkami, k obnovení královské moci a restauraci monarchie pod 

vládou dynastie Bourbonů. O pokojném ústavním vývoji rozhodně nelze hovořit ani po 

uzavření tzv. Svaté aliance roku 1815 na Vídeňském kongresu, jehož cílem bylo dosažení 

konzervace starých tj. předrevolučních poměrů, k jejichž násilnému přetržení došlo až 

v revolučním roce 1848. 

Jisté tendence naznačující ústavní soudnictví jsou přesto patrné již v první polovině 19. století 

na území dnešního Německa, zmiňme pro konkrétnost např. ústavy Bavorska z roku 1818, 

Saska z roku 1832 či Frankfurtskou ústavu z roku 1849. Tento poměrně z ústavního pohledu 

slibný proces byl přerušen přijetím říšské ústavy kancléře Otto von Bismarcka v roce 1871 a 

 
24 Srov. Vladimír Sládeček, Ústavní soudnictví, Nakl. C.H.Beck, Praha 2003 
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k jeho obnovení došlo (ne však na dlouhou dobu) až ve Výmarské ústavě po první světové 

válce roku 1919. 

 

V období mezi dvěma světovými válkami došlo na jedné straně resp. v některých zemích 

(např. ČSR, Rakousko či Rumunsko) k mohutnému rozvoji ústavního soudnictví jak po 

stránce teoretického propracování tak i v praxi, na straně druhé pak zejména v souvislosti 

s postupujícím fašismem v Itálii nebo ve Španělsku či jeho vyhraněnou nacionálně-

socialistickou formou v Německu k jeho všemožnému omezování a potlačování, neboť dle 

tehdy uznávané totalitární doktríny byly přece stranickými silami a jejich vůdci vydané 

předpisy natolik dokonalé a trvalé, že jakýkoli jejich (byť soudní) přezkum byl oficiálně 

zbytečný (ve skutečnosti však absolutně nežádoucí). 

 

Dále se ale věnujme výučně té části Evropy, kde právě tato meziválečná perioda byla pro 

ústavní soudnictví obdobím rozkvětu. Jeho teoretické základy byly položeny nejdříve 

v Rakousku resp. pod přímým rakouským vlivem v tehdejší Československé republice.25  

Odtud je také tento model označován přívlastkem rakouský a za jeho ideového původce je 

považován rakouský právník Hans Kelsen. Kelsen ve svém učení sleduje především kontrolu 

abstraktní tedy obecný přezkum obecně závazných právních norem bez ohledu na sepjatost 

s určitým konkrétním případem či kauzou, neboť je motivován (snad právě pro hrozící riziko 

postupujícího fašismu, které se zvláště pro jeho vlast –  Rakousko – stalo roku 1938 v podobě 

tzv. „Anschlussu“ osudným) jakousi apriorní nedůvěrou v různá politická seskupení a strany 

resp. stranické „kupčení“ s právními předpisy. Zvláštního významu u něj požívá ochrana 

menšiny, tvrdí, že tato nesmí být za žádnou cenu vystavena libovůli většiny (míněno 

samozřejmě v politickém smyslu) a musí mít kdykoli právo odvolat se ať už přímo či nepřímo 

k instituci zajišťující ústavnost (např. právě k ústavnímu soudu), jinak hrozí, že se ústava 

stane pouhým lex imperfecta. 

 

Dle Hanse Kelsena potřebují individuální správní akty soudní kontrolu z hlediska své 

zákonnosti, normy generální pak z pohledu své ústavnosti, což je nepochybně hlavním 

úkolem ústavního soudnictví. Proto je nezbytné vybudování funkčního systému kontrolních 

institucí, bez něhož se moderní demokracie dostává do stavu bezprostředního ohrožení, 

 
25 Srov. Vladimír Sládeček, Ústavní soudnictví, Nakl. C.H.Beck, Praha 2003 
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Kelsen k tomu uvádí: „Demokracie bez kontroly je trvale nemožná. Neboť nechat padnout 

ono sebeomezení, jež představuje princip legality, znamená sebezrušení demokracie.“26 

 

Hans Kelsen, což dozajista není bez zajímavosti, chápe ústavnost jako tzv. „negativní 

zákonodárství“ ergo negativně vymezené „zákonodárství pozitivnímu“ tedy tomu, jež je 

výsledkem právotvorné činnosti všeobecně zvolených zákonodárných sborů (legislativa). 

Ústavní soud je dle něho „negativním zákonodárcem“ proto, že vykonává pouhou kasaci čili 

zrušení napadených a posuzovaných právních norem, nemá však za cíl podsunovat 

parlamentu detailizované doporučení, jak vytvořit nový předpis. V tomto ohledu se vymezuje 

především jako orgán soudního typu, jehož úlohou je hlavně nalézání práva včetně jeho 

výkladu, nikoli ale jeho prvotní tvorba. 

 

K masivnímu rozvoji ústavní kontroly právních norem dochází v Evropě po druhé světové 

válce, zčásti pod vlivem nedávné tragické zkušenosti evropských národů, jinak též v rámci 

jakéhosi navázání či kontinuity s poměrně slibně se rozvíjejícím, avšak násilně přerušeným 

předválečným vývojem. Odehrává se postupně – nejprve na konstitučně formální úrovni, 

později i fakticky v praxi, ústavní soudy vznikají v Německu (samozřejmě v jeho západní 

části) a Itálii, Rakousko jej obnovuje po přijetí Státní smlouvy (Staatsvertrag, 1955). Ve 

Francii zahajuje po přijetí ústavy v roce 1958 své působení coby orgán přezkumu ústavnosti 

Ústavní rada, provádějící nejprve specifickou formu abstraktní a preventivní kontroly 

ústavnosti právních norem, jejíž pravomoc byla v sedmdesátých letech rozšířena i na kontrolu 

následnou. 

 

Ve východní části evropského kontinentu odděleného tzv. železnou oponou v období studené 

války, která se stala součástí sovětské sféry vlivu, dochází oproti vývoji na západě 

k absolutnímu pošlapání všech meziválečných tradic ústavní kontroly právních norem 

v důsledku převzetí bolševické (v krajní stalinistické podobě) ideologie, jíž bylo ústavní 

soudnictví považováno za dobový přežitek a právo jako takové bylo vlastně tvořeno takzvaně 

neomylnými stranickými politbyry a aparáty a nebylo tudíž vůbec nutné či dokonce žádoucí, 

aby docházelo k procesům jeho kontrolování. Jediný pokus o znovuzavedení ústavního  

soudu v téměř klasické podobě do svého právního řádu provedla tehdejší Československá 

socialistická republika v období reforem tzv. Pražského jara 1968, tento však ztroskotal po 

 
26 Srov. Vladimír Sládeček, Ústavní soudnictví, Nakl. C.H.Beck, Praha 2003 
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vstupu vojsk států Varšavské smlouvy a násilném ukončení nastoupených společenských 

změn, a to vcelku kuriózním způsobem, že zůstal sice zakotven v nově přijaté federální ústavě 

ČSSR, v praxi ale nikdy nevznikl a ani nepůsobil. 

 

Ke konci let osmdesátých minulého tedy dvacátého století, kdy již byl zřejmý neodvratný 

rozklad východního bloku a jeho politicko-společenských struktur, zřídily některé státy této 

socialistické soustavy specializované parlamentní orgány či výbory určené právě pro kontrolu 

právních předpisů z ústavního hlediska (např. Rumunsko, Maďarsko, Polsko, Jugoslávie či 

SSSR). Ve skutečnosti šlo pouze o krok formální bez většího významu v praxi. 

 

V letech 1989 a 1990 došlo k definitivnímu zhroucení a zániku sovětského mocenského 

impéria v Evropě a brzy nato i samotného Svazu sovětských socialistických republik. Země, 

jež byly jeho součástí, se z větší části rozhodly pro vývoj inspirovaný moderním systémem 

západních demokracií, což pro ústavní soudnictví přineslo zejména postupné obnovování 

příslušných orgánů a vytváření potřebné úpravy na ústavní i zákonné úrovni. Z pohledu 

uplynulých tří desetiletí lze  

 

usoudit, že se vesměs jedná o orgány soudního typu specializované a koncentrované povahy. 

Pro úplnost uveďme, kdy došlo v jednotlivých státech střední a východní Evropy k vytvoření 

či obnovení orgánů ústavní kontroly právních norem: Maďarsko–1989, Chorvatsko–1990, 

Slovinsko a Bulharsko–1991,ČSFR–1992,Albánie–1992, Slovensko – 1993,Česká republika, 

Litva, Estonsko -199327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 Srov. Vladimír Sládeček, Ústavní soudnictví, Nakl. C.H.Beck, Praha 2003 
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3.2. Vývoj ústavního soudnictví u nás 

3.2.1. Vývoj do roku 1918 – Říšský soud 

 

Tato část kapitoly III. této práce popisuje vývoj ústavního soudnictví u nás do roku 1918, tedy 

v období kdy byly české země integrovány do tzv. Habsburského soustátí též označovaného 

jako Podunajská monarchie, do roku 1867 Rakouského císařství a poté Rakouska-Uherska a 

pojednávaná problematika není tudíž ryze českou, nýbrž společnou i pro ostatní členy 

Habsburské říše resp. její část Předlitavsko, zejména pak pro dnešní Rakousko, což se později 

výrazně projevilo mezi dvěma světovými válkami. 

 

Do roku 1848 byl na území dnešního Rakouska pojem ústavnosti (a s ním souvisejícího 

ústavního soudnictví) zcela neznámý, neboť moc císaře jakožto absolutního monarchy nebyla 

nijak omezena nebo jen nepatrně na stavovské bázi. V roce 1848 v rámci celoevropského 

revolučního hnutí došlo k občanským nepokojům a revoltám též ve Vídni, Praze a Budapešti 

coby hlavních centrech monarchie, jejichž zásadním cílem bylo vedle jiných požadavků 

občanské, politické a národní povahy i přijetí ústavy omezující císařský absolutismus. Pod 

tlakem ulice vídeňská vláda skutečně ustoupila a dne 25. dubna 1848 byla bez projednání 

z rozhodnutí císaře vyhlášena tzv. oktrojována prozatímní ústava nazvaná dle tehdejšího 

předsedy vlády jako Pillersdorfova. Tato však nikdy nenabyla formální platnosti, na jejím 

základě byl sice do moravské Kroměříže svolán říšský sněm jakožto ústavodárné 

shromáždění, byl ale po uklidnění situace v březnu 1849 násilně rozehnán. Namísto jednání o 

nové definitivní ústavě byla dne 4. března 1849 opět oktrojována tzv. Stadionova ústava 

označovaná někdy jako březnová. Proměnila Rakousko v konstituční monarchii, v níž moc 

zákonodárnou drží v rukou císař a dvoukomorový říšský sněm, exekutiva náleží rovněž císaři 

prostřednictvím ministrů, soudnictví je nezávislé a nejspíš nejdůležitějším výdobytkem je 

konečné zrušení poddanství. Platila až do 31. prosince 1851, kdy byl tzv. Silvestrovskými 

patenty znovuobnoven absolutismus vstoupivší do historie jako absolutismus Bachovský (dle 

rakouského ministra vnitra Alexandra Bacha). 

Po jeho pádu znovu vzrostl tlak na konstitucionalizaci monarchie a vyhlášení ústavy na sebe 

nenechalo dlouho čekat, stalo se tak na základě císařského říjnového diplomu z 20. října 1860 

a nová oktrojovaná ústava z 26. února 1861 vstoupila do dějin s přívlastkem Schmerlingova. 

K větším změnám trvalejšího charakteru co do konstitučního vývoje v Rakousku  došlo po 

silném mezinárodněpolitickém oslabení v důsledku prohrané prusko-rakouské války v roce 

1866 paradoxně pod tlakem zevnitř ze strany maďarské politické reprezentace volající po 
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rakousko-uherském vyrovnání. Nová tzv. prosincová ústava byla vyhlášena hned 

následujícího roku 1867 pod čísly zákonů 141-145/1867 říšského zákoníku a zavedla 

dualismus tedy rozdělení dosavadního unitárního Rakouska na dvě samostatné části 

(Předlitavsko a Zalitavsko, mezinárodně pak Rakousko-Uhersko) se společným panovníkem, 

zahraniční politikou, obranou a financováním společných záležitostí. Společné otázky, pro 

jejichž řešení byly vytvořeny delegace po šedesáti poslancích z obou částí říše, byly upraveny 

samostatným předpisem.28 Co se týče jednotlivých zákonů tvořících prosincovou ústavu, pak 

zákon č. 141/1867 ř.z. upravoval říšské zastupitelstvo o komoře panské a komoře  poslanecké, 

zákon č. 142/1867 ř.z. byl jakýmsi katalogem všeobecných práv státních občanů, zákon č. 

144/1867 ř.z. se zabýval nezávislou mocí soudcovskou, zákon č. 145/1867 ř.z. pak mocí 

vládní a výkonnou a konečně z hlediska předmětu zájmu této práce je nejvýznamnějším zákon 

č. 143/1867 ř.z. upravující problematiku Říšského soudu jako soudu ústavního. 

 

K bližší úpravě postavení a fungování Říšského soudu došlo v zákoně č. 44/1869 ř.z., o 

organizaci Říšského soudu, řízení před ním a výkonu jeho nálezů. Dle posledně jmenovaného 

zákona bylo úkolem Říšského soudu i plnění některých funkcí ústavního soudnictví tak, jak je 

vnímáme dnes. Zejména se v jeho praxi setkáváme s určitými prvky kontroly ústavnosti 

konkrétní (incidentní) a koncentrované (centralizované), jelikož dle tohoto předpisu bylo 

úkolem soudu rozhodovat též o stížnostech státních občanů na porušení v ústavě 

garantovaných politických práv, přičemž formou rozhodnutí byl nález soudu. Podmínkou 

bylo, aby byla předmětná věc tzv. „vyřízena způsobem administrativním v zákoně nařízeným“ 

tj. aby – řečeno dnešní terminologií – byly vyčerpány všechny řádné opravné prostředky 

umožňující nápravu protiprávního resp. protiústavního stavu standardně dostupnou právní 

cestou. Rozhodnutí mající formu nálezu mělo konstatovat, zdali a jak popřípadě bylo některé 

stěžovatelovo individuální politické právo porušeno. Jeho problémem bylo, že z něj nebylo 

možno vyvodit přímé důsledky směřující k nápravě defektního stavu  

tzn. napadený zásah do sféry subjektivního politického práva bez dalšího zrušit či odstranit, 

J.Hoetzel je však názoru, že dle zákona, měly správní úřady, které se dopustily pochybení, 

povinnost „z nálezu vyvodit důsledky“.  

 

J. Pražák zase tvrdí, že vláda měla za povinnost změnit původní rozhodnutí v souladu 

s nálezem, konkrétnější normativní úpravu však zákon bohužel nepodával. 

 
28 Srov. zákon č. 146/1867 říšského zákoníku 
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Přes všechny citované nedostatky (zejména těžkosti při prosazení nálezu) je Říšský soud 

historicky prvním orgánem ústavní kontroly zásahů státních úřadů do ústavně zaručených 

práv občanů nejen na našem území ale i v celé střední Evropě. 

 

Ačkoli z dnešního pohledu panuje zejména mezi odbornou veřejností shoda, že rakouský 

Říšský soud byl skutečně prvním středoevropským orgánem ochrany ústavně garantovaných 

práv občanů proti ingerenci státní moci, nebylo tomu tak vždy. Zejména v období po roce 

1918 nebyl ze strany první československé republiky hodnocen vůbec kladně. Důvodem byla 

především skutečnost, že politická reprezentace nově vzniklého státu se v rámci vytvoření 

vlastní legitimity potřebovala mnohdy velmi ostře vymezit proti všemu starému a tzv. 

rakouskému, aniž by docházelo k objektivnímu náhledu. Toto vymezení mělo bohužel 

jednoznačně politický charakter umocněný ještě prvkem národnostním. A proto nebylo možné 

hodnotit kladně práci a fungování Říšského soudu, který byl vnímán jako součást aparátu 

nenáviděného soustátí, jež nemělo historicky přinést nic jiného než porobu a útlak českých 

zemí a být jejich pomyslným žalářem. Bylo zcela opomíjeno, že to bylo právě Rakousko resp. 

Rakousko - Uhersko, které české země jako i další historické země převedlo poměrně pokojně 

bez nutnosti krvavé revoluce (snad jen s výjimkou revolučního roku 1848, kdy se však krvavá 

revoluční vlna přehnala napříč celou Evropou) od feudalismu k občanské společnosti, které z 

nevolníků a poddaných učinilo své občany, jejichž práva přinejmenším od roku 1867 

ochraňovalo na ústavní úrovni a dlužno podotknout, že v evropském kontextu se zcela jistě 

nejednalo o proces, který by byl v relaci k jiným státům výrazně opožděný. Na tuto reputační 

újmu, která byla politickou reprezentací první ČSR (včetně Masarykovy hradní politiky) 

neprávem způsobena a v období po druhé světové válce pak byla dále podporována, lze v 

české společnosti bohužel narážet dodnes, kdy je Rakousko-Uhersko nezřídka a nespravedlivě 

označováno jako stát totalitní. 
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3.2.2. Vývoj v meziválečném období a za protektorátu (do roku 1945) 

 

Situace za první světové války v českých zemích včetně zostřené represe za sebemenší 

politicko-názorové odchylky kvalifikované jako velezrada a trestané smrtí vyústila ve 

vytvoření dvou odbojových center kladoucích si za cíl vytvoření samostatného státu a 

opuštění svazku Rakouska-Uherska. Roku 1916 vznikla v Paříži z iniciativy pozdějšího 

prezidenta ČSR T.G. Masaryka a Edvarda Beneše s Milanem Rastislavem Štefánkem jakožto 

zástupcem Slovenska Česká národní rada a téhož roku byl v Praze vytvořen coby orgán 

domácí politické scény Národní výbor. K vyvrcholení národně-osvobozujících snah došlo na 

podzim roku 1918, když Masaryk 18. října 1918 doručil prezidentu USA W. Wilsonovi tzv. 

Washingtonskou deklaraci, jíž byla vyhlášena československá nezávislost, fakticky se pak 

odehrála na schůzi Národního výboru v Praze dne 28. října 1918. O dva dny později tedy 30. 

října 1918 se tzv. Martinskou deklarací ke společnému československému státu přihlásili též 

reprezentanti slovenské politické scény. 

 

Po právní stránce nabyl značného významu zákon č. 11/1918 Sb.z.a n. označovaný jako zákon 

či norma recepční, jenž prohlašoval – v zájmu zabránění anarchie a svémoci – kontinuitu 

s dosavadním resp. dosavadními právními řády - rakouským na území Čech a Moravy a 

uherským na území Slovenska a Podkarpatské Rusi, což  

mělo za následek právní dualismus, s nímž Československo bezúspěšně bojovalo po celé 

období první republiky.29 13. listopadu 1918 byla přijata jakožto základní zákon nově 

vzniklého státu tzv. Prozatímní ústava, dle níž nejvyššími orgány byly 

dvousetpadesátišestičlenné Národní shromáždění (vzhledem k absenci voleb bylo 

rekonstruováno z Národního výboru podle klíče voleb z roku 1912), prezident republiky a 

vláda. Problematika ústavního soudnictví byla v textu ústavy zcela opomenuta. Pro celé toto 

období platnosti Prozatímní ústavy platilo dle zákona č. 3/1918 Sb.z. a n., o Nejvyšším 

správním soudu a o řešení kompetenčních konfliktů, že na Nejvyšší správní soud přešla 

pravomoc Říšského soudu.30 Jeho potíž však spočívala ve skutečnosti, že mohl zkoumat 

pouze zákonnost nikoli ústavnost a že byl zákonem též vázán, nemohl tudíž vadný zákon resp. 

jeho část zrušit. V souvislosti s konkrétním případem ale bylo v jeho kompetenci zrušit 

 
29 Pozn. Vzhledem k faktu, že na území Těšínska připojenému k ČSR platil něm. práv. řád, 

byla ČSR po určitou dobu v roce 1918 konfrontována dokonce s právním trialismem  
30 Srov. § 2 odst. 4. zák. č. 3/1918 Sb. z. a n., o Nejvyšším správním soudě a o řešení 

kompetenčních sporů  
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rozhodnutí správního orgánu, které pokládal za nesprávné a jeho názorem byl tento správní 

orgán také vázán a nemohl jej při případném novém rozhodování ignorovat. 

Po téměř roce a půl prozatímního ústavně – právního uspořádání Československé republiky 

byla dne 29. února roku 1920 konečně přijata nová ústava vyhlášená ve Sbírce zákonů a 

nařízení pod číslem 121 z roku 1920 vstoupivší do historie pod označením Ústava z roku 

1920. Její text se skládal z preambule, desetičlánkového uvozovacího zákona a samotné 

ústavní listiny, posledně jmenovaná pak sestávala z šesti hlav – všeobecná ustanovení (hlava 

první), moc zákonodárná (hlava druhá), moc vládní a výkonná (hlava třetí), moc soudcovská 

(hlava čtvrtá), práva a svobody, jakož i povinnosti občanské (hlava pátá) a ochrana menšin 

národních, náboženských a rasových (hlava šestá). 

 

Co se týče úpravy jednotlivých nejvýznamnějších orgánů, Národní shromáždění tvořily dvě 

komory – třísetčlenná Poslanecká sněmovna a stopadesátičlenný Senát, přičemž poslanecký 

mandát byl šestiletý a mandát senátora osmiletý, bez zajímavosti není ani skutečnost, že u 

obou kategorií zákonodárců byla nejen rozdílná věková hranice pasivního volebního práva 

(což je obvyklé dodnes i u nás), ale dokonce i volebního práva aktivního. Prezident republiky 

byl volen Národním shromážděním na období sedmi let s omezením opětovného zvolení na 

nejvýše dvě po sobě jdoucí volební období (výjimkou se stal pouze Tomáš Garrigue Masaryk, 

jenž pro svou všeobecnou podporu v podstatě až na výjimky - zejména ze strany komunistů -

napříč politickým spektrem byl zvolen celkem čtyřikrát), prezident nebyl z výkonu své funkce 

nikomu odpovědný. Vláda jakožto nejvyšší orgán moci výkonné se skládala z ministrů, 

v jejichž čele stál premiér, byla orgánem politickým (díky tomuto faktu byla také 

v meziválečném Československu častá frekvence střídání vlád a probíhalo mnoho vládních 

krizí) a ze svého působení se odpovídala Poslanecké sněmovně. Soudnictví a jeho řádný 

výkon zajišťovala poměrně široká spleť soudních soustav jednak obecných (soudy okresní, 

krajské a vrchní resp. hlavní na území Slovenska), dále specializovaných (soudy pracovní, 

rozhodčí, vojenské a další), na nejvyšší úrovni stál soud ústavní, Nejvyšší správní soud, soud 

volební. 31 

Na rozdíl od Prozatímní ústavy počítala ústava z roku 1920 již se samostatnou soustavou 

ústavního soudnictví tvořenou ústavním soudem vytvořeným dle Kelsenova vzoru jakožto 

specializovaným orgánem soudního typu vykonávajícím koncentrovanou a abstraktní 

kontrolu právních norem co do jejich souladu s ústavou. 

 
31 Srov. A. Gerloch/J. Hřebejk/V. Zoubek, Ústavní systém ČR – 5.vydání, Nakl. A. Čeněk, 

Plzeň 2013 
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čl. I 

(1) Zákony odporující ústavní listině, jejím součástkám a zákonům jí měnícím a doplňujícím 

jsou neplatné. 

(2) Ústavní listina a její součástky mohou býti měněny nebo doplňovány jen zákony 

označenými za ústavní (§33). 

čl.II 

Ústavní soud rozhoduje o tom, vyhovují-li zákony Republiky československé a zákony sněmu 

Podkarpatské Rusi zásadě čl.I. 

čl.III 

(1) Ústavní soud skládá se ze sedmi členů. Po dvou členech vysílá do něho nejvyšší soud 

správní a nejvyšší soud ze sebe. Ostatní dva členy a předsedu jmenuje president republiky. 

(2) Podrobnosti, zejména o způsobu, jak oba jmenované soudy vysílají členy ústavního soudu, 

o funkčním jeho období, o řízení před ním a o účincích jeho nálezů, stanoví zákon. 

 

Ústavní soud byl složen ze sedmi členů a sedmi náhradníků, jejichž funkční období bylo 

desetileté. Co se týkalo způsobu jejich ustavení do funkce, byli dva členové tzv. vysláni 

Nejvyšším správním soudem, dva Národním shromážděním, zbylí včetně předsedy pak byli 

jmenováni prezidentem republiky. 

 

Kompetence ústavního soudu modelově odpovídaly koncepci koncentrovaného abstraktního 

typu ústavní kontroly právních norem, jeho úlohou byl zejména přezkum ústavnosti právních 

předpisů tedy hlavně zákonů Národního shromáždění či Sněmu Podkarpatské Rusi a též 

opatření Stálého výboru Národního shromáždění. Z tohoto hlediska bylo po formální stránce 

nejvýznamnější řízení o neplatnosti zákona, které mohlo být zahájeno do tří let od vyhlášení 

napadeného předpisu na základě dispoziční zásadou ovládaného návrhu z okruhu taxativně 

vypočtených subjektů, jimiž byly Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Volební soud, 

Poslanecká sněmovna, Senát a Sněm Podkarpatské Rusi. Druhým – méně významným – 

typem řízení bylo řízení o neodkladném opatření Stálého výboru Národního shromáždění, jež 

bylo zahajováno z úřední povinnosti čili ex officio na návrh vlády. 

 

Rozhodnutí Ústavního soudu s hmotně právními účinky mělo formu nálezu, který byl 

uveřejňován ve Sbírce zákonů a nařízení. K jeho dosažení bylo u zákona zapotřebí 

kvalifikované většiny pěti hlasů, u prozatímního opatření Národního shromáždění stačila při 

kvóru pěti členů většina prostá. 
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Co se týče zákonné úpravy postavení Ústavního soudu je nezbytné zmínit jednak zákon č. 

162/1920 Sb.z.a n., o Ústavním soudě a dále pak zákon č. 255/1922 Sb.z.a n., jednací řád 

Ústavního soudu, jenž tvořil jeho jakousi procesní bázi. 

 

Ze shora uvedeného vyplývá, že Ústavní soud podle ústavy z roku 1920 byl orgánem, jenž 

v praxi vykonával koncentrovanou (centralizovanou) a specializovanou kontrolu ústavnosti 

první čsl. republiky jelikož byl svého druhu jediným povolaným k přezkumu ústavnosti 

normativních právních aktů, zároveň pak prováděl toliko abstraktní kontrolu ústavnosti 

zákonů a jiných právních předpisů (posuzoval tedy fakt, vyhovují-li ústavní listině, jinak byly 

neplatné) na základě návrhu kvalifikovaného okruhu subjektů – navrhovatelů. 

 

Co se týče kontroly konkrétní (incidentní) mající též individuální povahu, došlo zákonem č. 

3/1918 Sb.z.a n., o Nejvyšším správním soudu a o řešení kompetenčních konfliktů, ke zřízení 

Nejvyššího správního soudu, na nějž dle § 2 odst. 4 cit. zákona fakticky přešla pravomoc 

Říšského soudu týkající se stížností dle zákona č. 143/1867 ř.z., tedy pravomoc rozhodovat, 

zdali v individuálních věcech došlo neoprávněným zásahem ze strany státní moci k porušení 

ústavně garantovaných subjektivních práv jednotlivce – státního občana. 

 

Určitý problém pro jeho rozhodovací praxi přinášela skutečnost, že ač se měl zabývat 

stížnostmi na porušení ústavních práv občanů, nebyl sám oprávněn zkoumat ústavnost, byl 

vázán zákonem a mohl se de facto konfrontovat pouze se zákonností napadených rozhodnutí. 

Přesto vydal během svého působení mnohá velmi kvalitní rozhodnutí, která obsahovala i jistý 

aspekt přezkumu ústavnosti. Na rozdíl od svého předchůdce – Říšského soudu – mohl svým 

nálezem napadené rozhodnutí zrušit, přičemž právním účinkem pak byla povinnost 

příslušného úřadu provést další opatření tak, aby byl zohledněn závazný právní názor 

Nejvyššího správního soudu. 

Z dnešního pohledu vnímání ústavního soudnictví resp. kontroly ústavnosti ve státě byl tedy 

tento proces svým způsobem rozdělen mezi dva shora uvedené soudní orgány. 

 

Zpět k Ústavnímu soudu dle Ústavy z roku 1920 je třeba ještě doplnit, že tento v období první 

čsl. republiky působil ve dvou funkčních etapách. První tzv. „plnohodnotné“ období trvalo od 

17. listopadu 1921 do 17. listopadu 1931, po něm následovala „doba nečinnosti“ způsobená 

především politickými neshodami ohledně jeho personálního obsazení (zde může být 
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shledána určitá paralela s obdobím po roce 1993 až dodnes, byť období "nečinnosti" prozatím 

ještě nenastalo), soud byl opětovně ustaven po takřka sedmileté přestávce v roce 1938 (tedy 

krátce před podpisem Mnichovské dohody) a své poslední rozhodnutí vydal až v květnu 1939 

za okupace po vzniku Protektorátu Čechy a Morava. Je paradoxem osudu, že ani takový 

historický mezník, jakým "Mnichov" v našich dějinách byl, neměl na právní existenci 

Ústavního soudu bezprostřední vliv a soud fakticky zanikl pokojnou cestou až ve druhé 

polovině roku 1941. 

 

Celé období první Československé republiky bylo poznamenáno (přes úspěchy na poli 
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značnou politickou nestabilitou podněcovanou národnostním vřením (zejména ze strany 

sudetských němců) a v neposlední řadě též politikařením (politické spektrum tvořily v té době 

více jak čtyři desítky stran až po ty nejokrajovější) a neschopností odstranit po Rakousku-

Uhersku zděděný právní dualismus (zde nepomohlo ani zřízení zvláštních unifikačních 

institucí a orgánů).  

 

Po nástupu Adolfa Hitlera do funkce říšského kancléře v sousedním Německu v roce 1933 a 

důsledkem deklarace jeho nenávistných a militantních cílů a jejich postupnou realizací (např. 

Anschluss Rakouska roku 1938) bylo zřejmé, že Československo jakožto demokratický stát 

nemůže obstát. 

 

V noci z 29. září na 30. září roku 1938 byla v bavorském Mnichově podepsána dohoda, jíž 

mocnosti Německo, Itálie, Velká Britanie a Francie rozhodly o postoupení československého 

(převážně Němci obývaného) pohraničí Německu, Polsku a Maďarsku a to bez přizvání 

československých zástupců. Tímto z hlediska mezinárodně-právních i československých 

ústavních norem nepřípustným krokem došlo k rozbití územní celistvosti ČSR a likvidaci 

jejího ústavního systému. Ústavním zákonem č. 330/1938 Sb.z.a n. bylo stanoveno, že vládní 

nařízení mají sílu zákona a dekrety prezidenta republiky sílu ústavního zákona. O tomto  

 

období dějiny hovoří jako o tzv. „druhé republice“. Šlo o stav čistě faktický nikoli však de 

iure (k rozhodnutí o změně státní hranice bylo třeba ústavního zákona, takový ale nikdy nebyl 
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ani navržen, natož pak přijat), což bylo stvrzeno po válce, kdy byla mezinárodním 

společenstvím konstatována nulita mnichovské dohody ex tunc. 32 

 

Období „druhé republiky“ trvalo do března následujícího roku 1939, kdy 14. března byl 

vyhlášen samostatný Slovenský stát, 15. března překročily německé ozbrojené síly hranice 

zbytkového území ČSR a 16. března 1939 byl výnosem vůdce a říšského kancléře zřízen 

Protektorát Čechy a Morava. 

 

Na půdě Protektorátu pozbyla ústavní kontrola právních norem zcela významu, na Slovensku 

byla alespoň po formální stránce zakotvena tzv. Ústavním senátem, který však fakticky nebyl 

nikdy ustaven.  

 

V době kolem roku 1940 se v londýnském exilu kolem Edvarda Beneše zformovalo tzv. 

zatímní státní zřízení ČSR, jež bylo reprezentováno prezidentem (stal se jím vcelku 

pochopitelně Edvard Beneš), Státní radou a vládou. Toto mělo za cíl představovat ústavní a 

právní kontinuitu se stavem první republiky. Trvalo do jara 1945, za rozhodné je pokládáno 

datum 9. března, kdy exilový prezident Beneš odcestoval z Londýna do Moskvy za účelem 

vedení rozhovorů o složení vlády Národní fronty (vzniklé za druhé světové války a oficiálně 

založené v březnu 1945 v Moskvě a sdružující strany a společenské organizace 

s protifašistickým zaměřením) a jejím programu, vláda byla nakonec jmenována dne 4. dubna 

1945 ve východoslovenských Košicích, čímž definitivně pominulo období nesvobody a 

skončila nutnost prozatímního státního zřízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 Srov. A. Gerloch/J. Hřebejk/v. Zoubek/, Ústavní systém ČR – 5.vydání, Nakl. A. Čeněk, 

Plzeň 2013 
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3.2.3. Bezprostředně poválečná etapa (1945-1948) 

 

Po pominutí doby nesvobody, jak bylo období války a Protektorátu Čechy a Morava resp. 

Slovenského státu často označováno, byla oficiálně obnovena účinnost ústavní listiny z roku 

1920 (zčásti nepochybně jako formální výraz kontinuity s první Československou republikou, 

což ovšem nemělo mít s ohledem na mezinárodní situaci dlouhého trvání) modifikované ale 

ústavními dekrety prezidenta z let 1939 až 1945 a především pak faktickým posunem poměru 

politických sil v osvobozené ČSR směrem doleva a značně pod vlivem Stalinova Sovětského 

svazu. Především došlo k posílení dosavadních ústavních orgánů státu, jimiž tradičně byly 

parlament, prezident a vláda, o nově ustavené mocenské orgány Slovenska představované 

primárně Slovenskou národní radou. Tato měla ve svých rukou koncentrovat moc 

zákonodárnou, vládní a výkonnou v relaci k československým orgánům podle úpravy tzv. 

třech pražských dohod z června 1945 až června 1946. 

 

Dalším novým mocenským prvkem se staly Národní výbory vděčící za svůj vznik převratným 

revolučním dnům konce války, ústavní zakotvení nabyly ústavním dekretem prezidenta 

republiky č. 18/1944 Úředního věstníku československého, na podzim roku 1945 se pak 

konaly volby do okresních a zemských Národních výborů. 

 

V říjnu roku 1945 bylo nově zvoleno též tzv. prozatímní Národní shromáždění, přičemž 

datum konání voleb, prvních svobodných po skončení druhé světové války a do roku 1990 i 

svobodných voleb posledních, bylo určeno na den 26. května 1946. Kandidovat směly toliko 

politické strany organizované v Národní frontě, volby se konaly na základě všeobecného, 

rovného, tajného a přímého hlasovacího práva, zvolen byl jednokomorový zákonodárný sbor, 

který se do historie zapsal pod označením ústavodárné Národní shromáždění. Jak přívlastek 

napovídá, byla jeho stěžejní úlohou příprava nové ústavy. 

Konstitucionalistická teorie tohoto období počítala i s obnovením ústavního soudu podle 

předválečné koncepce, dle níž měl rozhodovat zejména o souladu běžných zákonů s ústavou, 

dále nově také o souladu zemských zákonů se zákony, vládních nařízení se zákony a 

prozatímních opatření s ústavou , to vše až do pěti let od jejich vyhlášení. Náznakově se mělo 

dokonce objevit i konkrétní ústavní soudnictví. Tyto vize se však po únorovém puči, kdy moc 

převzala Komunistická strana Československa, a po přijetí nové ústavní listiny na dlouhých 

čtyřicet let (s krátkou přestávkou pokusu z roku 1968) zcela rozplynuly. 
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3.2.4. Vývoj v lidově demokratickém a socialistickém státě (1948 až 1990) 

 

Jak bylo již naznačeno shora, hlavní úlohou ústavodárného Národního shromáždění byla 

příprava konceptu a přijetí nové ústavy, k čemuž skutečně došlo v květnu 1948. Ze tří 

předložených návrhů – národně socialistického, lidoveckého a komunistického – byl nakonec 

přijat posledně jmenovaný návrh komunistický. Do historie se zapsal jako Ústava 9. května a 

ač byla výrazně ovlivněna sovětskou ústavou z roku 1936, navazovala do jisté míry na 

československou ústavu z roku 1920. V souladu s touto zůstaly ústavně-právně „zachovány“ 

tyto instituce-prezident, Národní shromáždění a vláda, naproti tomu přibyla již zmíněná 

Slovenská národní rada jakožto slovenský zákonodárný orgán a sbor pověřenců s výkonnými 

pravomocemi pro oblast Slovenska a obecně pak došlo k obohacení samosprávy o národní 

výbory (místní, okresní a zemské později nahrazené krajskými) vykonávající územně též 

státní správu. 

 

Ústava 9. května velmi výrazně zasáhla do majetkových a hospodářských práv státních 

občanů, když výrazně omezila soukromé vlastnictví na maximálně 50 hektarů půdy a 

soukromé podnikání na podniky s nejvýše 50 zaměstnanci, rovněž došlo ke změně 

národohospodářského systému z tržního na plánovitý. 

 

Co se týče ústavního přezkumu zákonů a jiných právních předpisů ve smyslu jejich 

zákonnosti, byl tento aspekt – tolik významný pro právní stát – v souladu s neopodstatněným 

dogmatem byrokratičnosti a nadřazenosti ústavního soudu Národnímu shromáždění v ústavě 

zcela pominut, čímž došlo i k přerušení jakýchkoli úvah o ústavním soudnictví na dvacet let 

vůbec.33 Ústavní kontrola právních norem byla svěřena předsednictvu Národního 

shromáždění, měla však natolik formální povahu, že nebyla za celou dobu platnosti Ústavy 9. 

května vůbec využita. Krom toho mělo předsednictvo Národního shromáždění ještě pravomoc 

závazného výkladu jím přijatých právních předpisů. Tato přemrštěná ingerence 

zákonodárného sboru do nezávislého výkonu soudnictví – jakkoli byla jevem nežádoucím 

z pohledu obecných zásad právního a ústavního státu – konvenovala plně trendu nastolenému 

ve státě vůdčí komunistickou stranou pod sovětským patronátem. 34 

 

 
33 Srov. Vladimír Sládeček, Ústavní soudnictví, Nakl. C.H.Beck, Praha 2003 
34 Srov. ustanovení § 65 Ústavy 9. května (zejména odst. 1) 
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V roce 1960 byla zejména z ideologických a politických důvodů (deklarované „vybudování 

socialismu“) přijata nová tzv. Socialistická ústava sestávající z devíti hlav (I. Společenské 

zřízení, II. Práva a povinnosti občanů, III. Národní shromáždění, IV. Prezident republiky, V. 

Vláda, VI. Slovenská národní rada, VII. Národní výbory, VIII. Soudy a prokuratura, IX. 

Ustanovení obecná a závěrečná). Změny, které přinesla, spočívaly především v utužení 

společenských poměrů pod vedením Komunistické strany Československa. V tomto smyslu 

byla také v pověstném článku 4 zakotvena vedoucí úloha této politické strany ve státě 

(„Vedoucí silou ve společnosti i ve státě je předvoj dělnické třídy, KSČ, dobrovolný svazek 

nejaktivnějších a nejuvědomělejších  občanů z řad dělníků, rolníků a inteligence“), byla 

provedena hierarchizace vlastnictví na státní, družstevní (společně socialistické) a osobní 

(pozůstatkem tzv. soukromého vlastnictví, které bylo ve společenských vztazích v podstatě 

opomenuto, bylo například vlastnictví církevní), byla omezena některá ústavně zakotvená 

práva (např. použitím formulace „… v souladu se zájmy pracujícího lidu.“), byl zrušen sbor 

pověřenců a značně omezena pravomoc Slovenské národní rady a konečně došlo ke změně 

názvu státu na Československá socialistická republika a s tím související změně státního 

znaku. Hrubě bylo narušeno i nezávislé postavení prezidenta republiky coby hlavy státu, když 

měl být nově napříště odpovědný z výkonu své funkce Národnímu shromáždění. 

 

V oblasti přezkumu ústavnosti zákonů a zákonů Slovenské národní rady a zákonnosti dalších 

právních předpisů nedošlo k žádným výraznějším posunům, princip ústavní kontroly právních 

norem parlamentním orgánem byl v relaci k Ústavě 9. května pouze kosmeticky modifikován, 

když pravomoc přezkumu přešla z předsednictva Národního shromáždění na Národní 

shromáždění jako celek, které mohlo napadenou normu běžným ústavním postupem zrušit. 35 

 

Když zrekapitulujeme stav ústavní kontroly právních norem a jeho úpravu jak v Ústavě 9. 

května z roku 1948 tak i v Socialistické ústavě z roku 1960, jak bylo stručně popsáno výše, 

narazíme na skutečnost naprosté absence klasického ústavního soudnictví v Československu 

po únoru 1948, byť právě tradice rakouského Říšského soudu i Ústavního soudu ČSR podle 

ústavy z roku 1920 zde zakládala všechny předpoklady pro řádný výkon a fungování 

ústavního soudnictví, což nabádá k určitému zamyšlení nad důvody tohoto neblahého stavu. 

Je zcela nepochybné, že to byl politický a ideologický vliv, který úplně potlačil fungování 

instituce, která má své nezastupitelné místo v každém demokratickém a právním státě, 

 
35 Srov. čl. 41 odst. 2. úst. zák. č. 100/1960 Sb. tzv. Socialistická ústava ČSSR 
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přičemž dlužno podotknout, že Československo po roce 1948 jako součást sovětského panství 

ve střední a východní Evropě za demokratický a první stát považovat nelze. Za situace, kdy 

samotný parlament (Národní shromáždění) měl do značné míry formální charakter, poněvadž 

většina zásadních rozhodnutí včetně tvorby zákonů byla přijímána v rámci politbyra 

stranického sekretariátu Komunistické strany Československa (Ústřední výbor KSČ), 

nepřipustila vládnoucí politická síla ani formální či tzv. loutkovou existenci ústavního 

soudnictví ve smyslu specializovaného soudního orgánu ústavní kontroly právních norem. 

Bylo přijato dogma, že socialistické zákony jsou výsledkem zákonodárného úsilí 

reprezentantů pracujícího lidu a tudíž není žádoucí, aby byly podrobeny kontrole úzké 

skupiny ústavních soudců. Toto naprosto ideologické pokřivení a dlouhodobou neudržitelnost 

takového stavu si uvědomili i někteří představitelé reformního křídla komunistické strany a 

pokusili se koncem šedesátých let 20. století ústavní soudnictví v ústavním pořádku ČSSR 

opět zakotvit. Tento pokus bude zmíněn dále a bohužel nebyl nakonec realizován, což mělo 

za následek, že obnovy ústavního soudnictví jsme se dočkali až po politických změnách po 

listopadu 1989. 

 

Určité uvolnění, jež nastalo v československém veřejném životě a ve společnosti na jaře roku 

1968, kdy se prvním tajemníkem KSČ stal Alexander Dubček, bylo výsledkem 

dlouhodobějšího procesu zahájeného vlastně již na konci padesátých let v Sovětském svazu, 

kde byl  

po tzv. „době ledové“ v politickém smyslu odsouzen kult osobnosti J.V.Stalina a přiznány 

jisté chyby, jichž se sovětští komunisté dopustili. Snaha o prosazení onoho socialismu 

s lidskou tváří měla znovu obnovit důvěru občanů ve správnost cesty nastoupené po únoru 

1948, avšak vojenská intervence států Varšavské smlouvy 21. srpna 1968, ač obnovila a 

upevnila komunistické panství v Československu na dalších jednadvacet let, ve svém 

důsledku tuto důvěru definitivně zbořila a přesvědčila celý demokratický svět, že režim 

sovětského bloku je nereformovatelný. 

 

V rámci procesu zmíněného Pražského jara 1968 došlo k některým změnám, které významně 

ovlivnily další vývoj i mezinárodní postavení Československa. Hlavně byl přijat ústavní 

zákon o Československé federaci publikovaný pod číslem 143/1968 Sb., jenž nahradil hlavy 

III – VI ústavy z roku 1960 a změnil dosud unitární Československo ve federativní stát 

založený na principu rovnoprávnosti tzv. bratrských národů Čechů a Slováků. Ústava 

stanovila, že do výlučné působnosti federace spadá zahraniční politika, národní obrana, 
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federální hmotné rezervy, federální zákonodárství, správa v rozsahu působnosti federace a 

ochrana federální ústavnosti. Pro společnou působnost federace a republik byla stanovena tzv. 

první zbytková klauzule,  

dle níž v taxativně uvedených věcech působily orgány federace, v záležitostech zbylých pak 

orgány republik. na podobném principu fungovala společná působnost republik, v níž platila 

tzv. druhá zbytková klauzule. 

 

Těžištěm moci zákonodárné na federální úrovni bylo Federální shromáždění složené ze 

Sněmovny národů a sněmovny lidu čítající celkem 300 poslanců, v republikách pak 

zákonodárnými sbory byly Česká a Slovenská národní rada, jejichž předsednictva byla 

zároveň kolektivními hlavami státu té které republiky. 

 

Z hlediska ústavního soudnictví má zákon o Československé federaci nebývalý význam, 

neboť po více jak dvaceti letech se vrací ke klasické koncepci ústavního soudu a to ve své 

hlavě šesté, dle které měl být vytvořen ústavní soud na federální úrovni (zákon předpokládal i 

vznik ústavních soudů na úrovni republik) složený z osmi soudců a čtyř náhradníků 

s funkčním obdobím na sedm let. Autoři návrhu (Zdeněk Jičínský a kol.) stanovili, že řízení 

před Ústavním soudem ČSSR by mělo být zahájeno na kvalifikovaný návrh některého  z 

definovaných subjektů – kterékoli sněmovny Federálního shromáždění, předsednictva 

Federálního shromáždění, vlády ČSSR či jiného federálního orgánu, České nebo Slovenské 

národní rady či jejich předsednictev, vlád ČSR nebo SSR, soudu popř. generálního 

prokurátora. V případě  

vyhovění návrhu měl konstatovat pozbytí účinnosti právního předpisu, jenž byl návrhem 

napaden. 

 

Ačkoli Ústavní soud ČSSR byl po nabytí účinnosti citovaného ústavního zákona č. 143/1968 

Sb. součástí platného právního řádu ČSSR, fakticky nikdy nevznikl, což bylo v souladu 

s dobovým výkladem a tendencemi ve vládnoucí garnituře zdůvodňováno, že kontrola 

ústavnosti je účinnějším způsobem řešena na jiných místech v ústavě a že o souladu zákonů 

Federálního shromáždění s ústavou má jako nejvyšší zastupitelský orgán státní moci 

rozhodovat Federální shromáždění samo. 36 

 

 
36 Srov. Vladimír Sládeček, Ústavní soudnictví, Nakl. C.H.Beck, Praha 2003 
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3.2.5. Vývoj po roce 1989 do zániku Československa 

 

V souvislosti s rozpadem sovětského mocenského bloku v roce 1989 se většina jeho států 

včetně Československa rozhodla pro nastoupení cesty demokratizace společnosti a návratu 

k hodnotám ústavně fungujícího právního státu. 

 

V Československu bylo zřejmé, že značně kuriózní stav, kdy ústavní soud je sice ústavně de 

iure zakotven, avšak de facto nikdy nevznikl a nezačal fungovat, je neúnosný. Nutnost 

neprodleného řešení urychlila i skutečnost, že již v červenci 1990 předložila vláda Slovenské 

republiky Slovenské národní radě návrh ústavního zákona o Ústavním soudu SR, který byl 

sice přijat již v prosinci 1991 pod č. 7/1992 Sb., za trvání federace však ustaven nikdy nebyl. 

 

Prezident ČSFR Václav Havel předložil dne 10. prosince 1990 svůj návrh zákona o Ústavním 

soudu ČSFR Federálnímu shromáždění v souvislosti s projednáváním návrhu Listiny 

základních práv a svobod, jež proběhlo na přelomu let 1990 a 1991. Současně s tímto 

předložila konkurenční návrh též skupina poslanců Federálního shromáždění. Kromě těchto 

dvou návrhů byl tzv. „na stole“ ještě projekt nekonformních právníků z předlistopadové doby 

publikovaný ihned na počátku roku 1990 jako návrh ústavy Občanského fóra. K projednávání 

ve výborech Federálního shromáždění se nakonec dostal návrh prezidentský, který byl také ve 

znění pozměňovacích návrhů dne 27. února 1991 schválen pod číslem 91/1991 Sb. Současně 

byla zrušena hlava šestá ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci. 

 

Ústavní soud ČSFR se skládal z dvanácti soudců (při zachování parity) jmenovaných 

prezidentem ČSFR, přičemž kandidáti byli navrženi po osmi každým ze zákonodárných sborů 

(Federální shromáždění, Česká národní rada a Slovenská národní rada). Funkční období 

soudců Ústavního soudu ČSFR bylo sedmileté. Orgány soudu byly následující: předseda, 

místopředsedové, plénum a tři čtyřčlenné senáty. Sídlem soudu byla v souladu s 

meziválečnou tradicí stanovena moravská metropole Brno. 

 

Co se týkalo organizace soudu a řízení před ním, byla sice tato problematika upravena 

v zákoně č. 491/1991 Sb., o organizaci Ústavního soudu ČSFR a o řízení před ním, ovšem dle 

názoru soudu zde nebyly obsaženy veškeré procesní a organizační otázky, takže si v plénu  
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přijal Organizační a jednací řád Ústavního soudu ČSFR, jenž sice byl (zejména s ohledem na 

formu jeho přijetí) interním předpisem, majícím ovšem některé účinky navenek, což pozdější 

(byť krátké) praxi přinášelo určité potíže. 

 

Ústavní soud ČSFR vznikl právně s účinností ústavního zákona č. 91/1991 Sb. (tj. 1. dubna 

1991) a v podstatě byl inspirován ústavním soudem z roku 1968 s tím rozdílem, že měl též 

kompetenci přezkoumávat soulad právních předpisů s mezinárodními smlouvami o lidských 

právech a základních svobodách a v rámci řešení individuálních stížností mohl též rušit 

rozhodnutí obecných soudů.  

 

Jmenovitě rozhodoval Ústavní soud ČSFR: 

 

a) o souladu zákonů Federálního shromáždění a zákonných opatření předsednictva 

federálního shromáždění s ústavními zákony Federálního shromáždění, 

b) o souladu zákonů Federálního shromáždění, ústavních zákonů a jiných zákonů 

ČNR a SNR s mezinárodními smlouvami o lidských právech a  

c) základních svobodách ratifikovaných a vyhlášených ČSFR, 

d) o souladu ústavních a jiných zákonů ČNR a SNR a zákonných opatření 

předsednictev ČNR a SNR s ústavními zákony Federálního shromáždění, 

e) o souladu nařízení vlády ČSFR a právních předpisů federálních ministerstev a 

dalších federálních orgánů státní správy s ústavními a jinými zákony Federálního 

shromáždění, 

f) o souladu nařízení vlád ČR a SR a právních předpisů ministerstev ČR a SR a 

dalších orgánů státní správy v ČR a SR s ústavními a jinými zákony Federálního 

shromáždění, 

g) o kompetenčních sporech mezi orgány ČSFR, mezi orgány ČSFR na straně jedné a 

ČR nebo SR popř. obou republik na straně druhé a mezi orgány ČR a SR navzájem, 

h) o ústavních stížnostech proti pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné moci, 

jimiž došlo  

i) k neoprávněnému zásahu do sféry ústavně garantovaných práv subjektu – 

stěžovatele, 

j) o skutečnosti, zdali rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo hnutí je v souladu 

s ústavními a jinými zákony Federálního shromáždění za předpokladu, že činnost 

této  
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k) strany nebo hnutí není omezena na území jen jedné z republik. 

 

Ústavní soud ČSFR podával rovněž výklad ústavních zákonů federálního shromáždění 

ČSFR. 

Prováděcí zákon č. 491/1991 Sb., o organizaci Ústavního soudu ČSFR a o řízení před ním byl 

přijat až v listopadu 1991 a soudci Ústavního soudu ČSFR byli jmenováni v lednu 1992. Soud 

zahájil své skutečné působení až 1. února 1992, politický zvrat po červnových volbách 1992 a 

následná jednání politických reprezentací České a Slovenské republiky nakonec vedly 

k zániku ČSFR jakožto federálního státu ke dni 31. prosinci 1992 a vzniku dvou samostatných 

států České a Slovenské republiky od 1. ledna 1993. Se zánikem ČSFR opustil dějinnou scénu 

na poli ústavního soudnictví i Ústavní soud ČSFR. Za necelý rok své funkční existence přijal 

sice pouze osm nálezů a osm usnesení zásadní povahy, jeho význam však tkví ve faktu, že 

s ním došlo po více jak čtyřiceti letech k obnovení tradičního koncentrovaného a převážně 

abstraktního ústavního soudnictví v našich zemích, které – hlavně díky prvorepublikovému 

ústavnímu soudu dle Ústavy z roku 1920 – bylo významným zástupcem ústavní kontroly 

právních norem v Evropě. 
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4. Kontrola ústavnosti právních norem v ČR 

 4.1. Stručný nástin ústavního vývoje při rozpadu ČSFR 

 

Závěrem předchozí kapitoly této práce bylo konstatováno, že klíčovým momentem vedoucím 

po vleklé krizi Československé federace k neodvratnému zániku Československa byly 

parlamentní volby konané ve dnech 5. a 6. června roku 1992. Vítězství Mečiarova Hnutí za 

demokratické Slovensko a Klausovy Občanské demokratické strany v české části federace 

dalo v obou republikách jasně zelenou cestě k samostatnosti a dostalo federaci do zřejmého 

autodestruktivního vleku. Každá ze stran osočovala druhou z neochoty dosáhnout 

kompromisu, což značně ovlivňovalo veřejné mínění v každé z částí federace, nicméně s 

odstupem bezmála tří desítek let se historikové shodují, že zásadní vliv měla vzájemná 

animozita obou představitelů hlavních politických sil tedy Václava Klause a Vladimíra 

Mečiara. První ústavně právní tah v této partii učinila nakonec politická reprezentace 

Slovenska, když dne 1. září 1992 došlo ke schválení Ústavy Slovenské republiky Slovenskou 

národní radou a jejímu vyhlášení pod číslem 460/1992 Sb. 

 

Tímto krokem byl pak odstartován samotný politicky dohodnutý proces zániku 

Československé federace, jemuž je nezbytné přiznat, že proběhl pokojnou, a nenásilnou 

cestou bez zbytečných emocí. Zahájen byl přijetím ústavního zákona č. 493/1992 Sb., jímž 

byly na republiky převedeny další působnosti federace, pokračoval přijetím ústavního zákona 

č. 541/1992 Sb., o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi oba 

nástupnické státy na základě principu územního  a subsidiárně principu podílu počtu obyvatel 

v poměru ČR ku SR dva ku jedné.37 Dne 25. listopadu 1992 odhlasovalo Federální 

shromáždění ČSFR ústavní zákon č. 542/1992 Sb., o zániku České a Slovenské Federativní 

Republiky, který stanovil, že uplynutím dne 31. prosince 1992 zaniká s konečnou platností 

Česká a Slovenská Federativní Republika jako subjekt vztahů mezinárodního práva veřejného 

a na její místo počínaje dnem 1. ledna 1993 nastupují dva samostatné svrchované státy Česká 

republika a Slovenská republika. Zákon dále řešil přechod pravomocí vlády, Nejvyššího 

soudu a Ústavního soudu ČSFR na analogické orgány v republikách. 

 

S jistým prodlením oproti Slovensku přijala Česká národní rada dne 16. prosince 1992 Ústavu 

České republiky (vyhl. pod č. 1/1993 Sb.), o den dříve ústavní zákon o opatřeních 

 
37 Srov. A. Gerloch/J.Hřebejk/V. Zoubek, Ústavní systém ČR. Nakl. A. Čeněk, Plzeň 2013 
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souvisejících se zánikem ČSFR (vyhl. pod č. 4/1993 Sb.) a 22. prosince 1992 ústavní zákon o 

některých dalších opatřeních souvisejících se zánikem ČSFR (vyhl. pod č. 29/1993 Sb.), 

kteréžto oba posledně jmenované předpisy lze pokládat za normy řešící plynulý přechod od 

federace k novému státu a kontinuitu právního řádu. 

 

Doba, v níž se po takřka pětasedmdesáti letech rozpadl společný stát Čechů a Slováků, byla 

epochou převratnou, reflektující mnohé významné okamžiky druhé poloviny dvacátého století 

– došlo ke znovusjednocení Německa, za dramatických okolností se rozpadl Svaz sovětských 

socialistických republik a na Balkáně po zániku Socialistické Federativní Republiky 

Jugoslávie vypukla vleklá občanská válka. V tomto kontextu je třeba ocenit a vyzdvihnout 

skutečnost, že Československo zaniklo důstojnou, právní a pokojnou cestou a že mezi oběma 

nástupnickými státy byly okamžitě navázány nadstandardně přátelské vztahy jakožto 

významný předpoklad pro budoucí soužití v rámci evropského integračního procesu. 
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4.2. Ústavní soud ČR 

4.2.1. Právní úprava 

 

Ústavní soud České republiky vznikl přirozeně v logické návaznosti na zánik Ústavního 

soudu ČSFR v důsledku rozpadu České a Slovenské federativní republiky k 31. prosinci 

1992, jak bylo popsáno v textu dříve. Základním pramenem jeho právní úpravy jsou články 

83 a následující Ústavy České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.), které tvoří součást její 

hlavy čtvrté nazvané moc soudní. Z tohoto zařazení plyne, že se jedná o orgán soudního typu, 

jenž je sice součástí soustavy soudů v České republice, vzhledem ke svým specifickým 

úlohám a další zákonné úpravě je ovšem zřejmé, že jde u nás o jediný zvláštní soud zabývající 

se kontrolou ústavnosti a dalšími souvisejícími rozhodovacími funkcemi, vlastně o jakousi 

samostatnou soustavu ústavního soudnictví tvořenou jediným soudem, oddělenou od soustavy 

soudnictví všeobecného.38 

 

Na počátku roku 1993 byly urychleně zahájeny pod koordinací ministerstva spravedlnosti 

práce na přípravě prováděcího předpisu k ústavnímu zakotvení Ústavního soudu ČR. Finální 

verze byla po schválení vládou předložena tehdejší České národní radě, která ji dne 16. června 

1993 schválila, přičemž takto přijatý zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu nabyl 

účinnosti dne 1. července 1993 a tvoří jádro vyčerpávající právní úpravy ústavní kontroly 

právních norem včetně dalších úkolů ústavního soudu u nás. Citovaný zákon se skládá z pěti 

částí – část první je označena jako organizace Ústavního soudu, část druhá se jmenuje řízení 

před Ústavním soudem a člení se dále na dvě hlavy (hlavu první – obecná ustanovení a hlavu 

druhou – zvláštní ustanovení o řízení před Ústavním soudem), část třetí upravuje formou 

delegace na zvláštní předpis39 platové poměry soudce, část čtvrtá je nazvána kárné provinění a 

kárné řízení a konečně část pátou tvoří přechodná a závěrečná ustanovení. 

 

 

 

 

 

 
38 Srov. Vladimír Sládeček, Ústavní soudnictví, Nakl. C.H.Beck, Praha 2003 
39 Srov. zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a 

některých dalších organizacích a orgánech 
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4.2.3. Postavení Ústavního soudu ČR 

 

Tak, jak je právně upraven v Ústavě České republiky a v zákoně č. 182/1993 Sb., o Ústavním 

soudu, je zřejmé, že Ústavní soud České republiky je kolegiátní orgán soudního typu tvořený 

kolegiem patnácti soudců jmenovaných prezidentem republiky se souhlasem prosté většiny 

přítomných senátorů Senátu PČR na období deseti let. Jeho sídlem je v souladu s tradicí první 

Československé republiky moravská metropole Brno. Je institucí zabývající se následnou 

abstraktní i konkrétní kontrolou ústavnosti, jíž jsou dále svěřeny některé další rozhodovací 

funkce v souvislosti s určitými případnými aspekty nebývalého celospolečenského 

významu.40 Jedná se o sbor soudců, jenž je vnitřně demokraticky uspořádán, neboť všichni 

jeho členové si jsou při výkonu své funkce rovni, rozhodují nezávisle a nestranně, jsou 

oproštěni od jakýchkoli vlivů (např. politických či ze strany jiných zájmových skupin a 

lobby), při své rozhodovací činnosti jsou vázáni pouze ústavními zákony České republiky, 

mezinárodními smlouvami o lidských právech a základních svobodách dle článku 10 Ústavy 

ČR, jimiž je Česká republika vázána a co do procesní stránky též zákonem č. 182/1993 Sb., o 

ústavním soudu. Principem rovnosti při rozhodování je regulováno i postavení předsedy 

Ústavního soudu, který nad daný rámec plní toliko jisté úkoly správní a organizační povahy. 

 

Co se týče vztahu Ústavního soudu ČR k moci zákonodárné čili legislativě, platí, že tento 

může na návrh kvalifikovaného subjektu, jejichž výčet je pořízen v § 64 zák. č. 182/1993 Sb., 

o Ústavním soudu, zrušit napadený právní předpis až o síle zákona buď jako celek nebo jeho 

část popř. i třeba jednotlivé ustanovení z důvodu jeho neústavnosti ergo pro rozpor s ústavním 

pořádkem ČR. 

 

Obráceně pak v rámci systému brzd a rovnovah může zákonodárce resp. skupina poslanců či 

skupina senátorů působit na Ústavní soud ve formě podání návrhu na zahájení řízení o zrušení 

zákonů a jiných právních předpisů ve smyslu ustanovení § 64 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., 

o Ústavním soudu. Ne nepodstatný je pak vliv Senátu PČR, který má kompetenci vyjádřit 

nebo nevyjádřit svůj souhlas s osobou soudce Ústavního soudu ČR při jeho jmenování 

prezidentem republiky. Tento vliv je senátory v poslední době hojně využíván, bohužel však 

ne vždy ku prospěchu věci, neboť jsou mnohdy upozaděny odborné kvality uchazeče o pozici 

 
40 Srov. Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, část druhá, 

hlava druhá, oddíl třetí až osmý 
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soudce ústavního soudu a tento se pak stává předmětem politického boje mezi senátory a 

hlavou státu. 41 

 

V souvislosti se zmíněnou skutečností, že kandidát na ústavního soudce se může snadno 

ocitnout uprostřed politického zápolení mezi hlavou státu jako navrhovatelem a Senátem jako 

schvalovacím orgánem, je na místě se zamyslet, jak takovémuto nežádoucímu stavu zamezit, 

neboť taková vzájemná rivalita prezidenta a senátorů mnohdy bez racionálních důvodů může 

vést až ke stavu výrazného ztížení nebo snad i ochromení fungování Ústavního soudu, což je 

pro řádný výkon ústavního soudnictví naprosto nežádoucí. 

 

Účinným řešením by snad mohlo být rozdělení okruhu navrhovatelů kandidátů na funkci 

ústavního soudce mezi další ústavní instituce, kdy třetina uchazečů by byla navržena hlavou 

státu jako je tomu nyní, další třetina pak Poslaneckou sněmovnou PČR a poslední třetina 

vládou. Pokud by vznikla námitka, že prezident navrhuje samostatně, zatímco ostatní 

navrhovatelé tak musí činit jako výsledek kolektivního rozhodnutí příslušného sboru, bylo 

zřejmě reálné, aby vedle prezidenta byli dalšími navrhovateli jako jednotlivci předseda vlády 

a předseda Poslanecké sněmovny PČR. Každopádně jsem názoru, že nastíněná diverzifikace 

okruhu navrhovatelů by měla za následek oslabení politické ingerence do procesu výběru 

soudce Ústavního soudu, poněvadž je nepravděpodobné, aby Senát zaujímal antagonistickou 

pozici k několika ústavním institucím nebo ústavním činitelům současně. 

 

V neposlední řadě nesmí být opomenut ani ten fakt, že orgány legislativy – tedy obě komory 

Parlamentu České republiky – mohou v rámci zákonodárného procesu ovlivnit Ústavní soud 

ČR změnou ústavních zákonů či zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, jimiž je tento při 

svém fungování vázán. 

Poměr Ústavního soudu ČR k moci výkonné tedy exekutivě je determinován zejména jeho 

oprávněním zrušit administrativní akt jak normativního (v rámci řízení o zrušení zákonů a 

jiných právních předpisů) tak i individuálního (v rámci řízení o ústavních stížnostech) 

charakteru. 

 

Ovlivnění Ústavního soudu ČR ze strany výkonné moci je naopak na rozdíl od moci 

zákonodárné takřka nemožné. Lze snad pouze zmínit aspekt jmenování ústavních soudců 

 
41 Srov. Odmítnutí kandidáta Aleše Gerlocha-05/2019 
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prezidentem republiky, jenž je dle právní úpravy v článcích 54 a násl. hlavy třetí Ústavy ČR 

alespoň po formální stránce přiřazen k moci výkonné, i pro splnění této úlohy je však třeba 

schválení Senátem PČR.42  

 

Vztah Ústavního soudu ČR k soudní moci resp. jeho postavení v jejím rámci bylo již 

nastíněno v textu výše, přesto rekapitulačně  lze tvrdit, že Ústavní soud ČR je ve svém 

působení na soustavě obecných soudů zcela nezávislý, ba dokonce, že je to právě on, který 

může při řízení o ústavních stížnostech významně ingerovat do rozhodnutí běžných soudů, a 

to až jejich zrušením. 

Obecné soudy pak proti Ústavnímu soudu ČR nemají žádnou páku v rámci zmíněného 

systému brzd a rovnovah, mohou ale být navrhovateli na zahájení řízení o zrušení zákonů a 

jiných právních předpisů v souvislosti se svou rozhodovací činností dle ustanovení § 64 odst. 

4 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. 

 

4.2.3. Působnost Ústavního soudu ČR 

 

Jelikož k tomuto tématu bude podrobněji pojednáno níže v této práci pod kapitolami VI a VII 

nazvanými Základní druhy řízení před Ústavním soudem ČR a Další druhy řízení před 

Ústavním soudem ČR, bude na tomto místě výklad zredukován v podstatě na podání výčtu 

jednotlivých druhů řízení před Ústavním soudem ČR a připojení k příslušným obecným 

skupinám výkonu ústavní kontroly právních norem a přezkumu ústavnosti ve státě. 

 

Často citovaný zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu České republiky, jenž je základním 

zdrojem právní úpravy ústavního soudnictví u nás, určuje okruh působnosti Ústavního soudu 

ČR ve své hlavě druhé nazvané zvláštní ustanovení o řízení před Ústavním soudem. 

Oddíl první druhé hlavy zákona se jmenuje Řízení o zrušení zákonů a jiných právních 

předpisů a je vlastně jakýmsi jádrem následné abstraktní kontroly ústavnosti  

v našem právním řádu, poněvadž stanovuje, že na základě kvalifikovaného návrhu určitých 

osob popř. okruhů osob či subjektů může být zahájen proces vedoucí ke zrušení napadeného 

již platného právního předpisu až do právní síly zákona v celém nebo částečném rozsahu. 

 

 
42 Srov. Vladimír Sládeček, Ústavní soudnictví, Nakl. C.H.Beck, Praha 2003 
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Následující čili druhý oddíl stejné hlavy zákona označený jako Řízení o ústavních stížnostech 

upravuje jednak případy, kdy stěžovatel, jímž je kterákoli fyzická nebo právnická osoba, 

tvrdí, že byl pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byl účastníkem nebo jiným zásahem 

orgánu veřejné moci zkrácen na svých ústavně zaručených základních právech a svobodách, 

za další pak situace, při nichž zastupitelstvo obce či kraje prohlašuje, že nezákonným zásahem 

státu bylo porušeno právo územního samosprávného celku na samosprávu. Oba případy 

reflektují konkrétní a individuální kontrolu ústavnosti a tvoří druhý pilíř přezkumu ústavnosti 

Ústavním soudem ČR. 

 

Oddíly třetí až osmý druhé hlavy zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu stanovují další 

zvláštní typy řízení před Ústavním soudem ČR, v nichž jsou řešeny a rozhodovány otázky, 

které pro svou celospolečenskou závažnost musí být svěřeny orgánu na nejprofesionálnější, 

nejkvalifikovanější a nejnezávislejší  

úrovni, která – nutno přiznat – u obecných soudů není vždy jednoznačně zaručena. 

 

Jedná se o Řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance 

nebo senátora (oddíl třetí), Řízení v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti 

výkonu funkcí poslance nebo senátora podle čl. 25 Ústavy (oddíl čtvrtý), Řízení o ústavní 

žalobě proti prezidentu republiky43 (oddíl pátý), Řízení o návrhu prezidenta republiky na 

zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu podle čl. 66 Ústavy (oddíl šestý), Řízení o 

opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu (oddíl sedmý) a konečně 

též řízení ve sporech o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy (oddíl 

osmý). 

 

Z uvedeného výčtu vyplývá, že všechny tzv. zvláštní druhy řízení před Ústavním soudem ČR 

jsou úzce spjaty s ústavně právní problematikou nebo se přímo dotýkají nejvyšších ústavních 

činitelů a ústavních orgánů ve státě, což ještě umocňuje nutnost svěřit rozhodování o této 

problematice právě Ústavnímu soudu. 

 

 

 

 

 
43 Srov. tzv. impeachment 
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4.3. Soudce Ústavního soudu ČR a jeho postavení 

 

Jak je tvrzeno v předchozím textu, s ohledem na celospolečenský zájem na vskutku kvalitním 

výsledku rozhodnutí Ústavního soudu ČR ve stanovených řízeních před ním co do právní 

úrovně a dimenze dosažení spravedlnosti, musí být na ústavní soudce kladeny nejpřísnější 

požadavky už při jejich výběru. Základní úprava soudců Ústavního soudu ČR je provedena na 

nejvyšší tedy ústavní úrovni v Ústavě České republiky v článku 84, kde je v odstavci druhém 

stanoveno, že soudce Ústavního soudu jmenuje se souhlasem Senátu prezident republiky a 

v odstavci třetím pak, že soudcem Ústavního soudu ČR může být jmenován bezúhonný 

občan, volitelný do Senátu, mající vysokoškolské právnické vzdělání, s alespoň desetiletou 

praxí v právnickém povolání, článku  85 stanovícím konstitutivní význam složení slibu do 

rukou prezidenta republiky a konečně článku 86 zaručujícím soudci Ústavního soudu ČR 

trestní imunitu s tím, že jeho vydání k trestnímu stíhání je podmíněno souhlasem Senátu PČR. 

 

Další doplňující právní úpravu podává zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, a to hlavně 

ve svých paragrafech 4 až 7. Primárně je zde konstatována skutečnost, že funkce soudce 

Ústavního soudu ČR je funkcí veřejnou, soudce nelze stíhat pro přestupek, je mu tedy (vedle 

ústavně zaručené imunity trestní) garantována též správní imunita. Výkon funkce soudce 

Ústavního soudu je neslučitelný jednak s jinou placenou funkcí či jinou výdělečnou činností 

(vyjma správy vlastního majetku, aktivit vědeckých, pedagogických, literárních a 

uměleckých, nejsou-li na újmu významu a důstojnosti funkce popř. neohrožují-li důvěru 

v nezávislost a nestrannost rozhodování Ústavního soudu), zároveň pak také s členstvím 

v politické straně nebo hnutí. Tyto dva pilíře inkompatibility (hmotný resp. materiální a 

politický) mají za cíl především zajistit absolutní nezávislost a nestrannost ústavního soudce 

při jeho rozhodování na jakýchkoli zájmových skupinách či lobby (míněny jsou jednak tlaky 

politické, ale i ze strany jiných uskupení např. průmyslových či obecně ekonomických apod.). 

Dostatečné hmotné zabezpečení soudce Ústavního soudu (vyjádřené peněžitou odměnou za 

výkon funkce) má svůj klíčový význam – stejně jako u soudců obecných soudů – při aspektu 

naprosté nepodplatitelnosti v zájmu ovlivnění rozhodnutí. Na soudce Ústavního soudu se 

vztahuje v souladu s § 5 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu naprostá mlčenlivost o 

všech věcech, o nichž se v souvislosti s výkonem jeho funkce dozvěděl, jež platí i po zániku 

funkce. 
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Jestliže vznik funkce ústavního soudce je popsán v Ústavě ČR (jmenování prezidentem 

republiky po předchozím souhlasu Senátu PČR a složení slibu majícího konstitutivní význam, 

jehož text je předepsán v článku 85 odstavci druhém Ústavy ČR), je potom zánik jeho funkce 

detailně upraven v § 7 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Soudce se buď může vzdát 

své funkce, a to písemným prohlášením učiněným osobně do rukou prezidenta republiky, 

přičemž funkce zaniká dnem následujícím po dni doručení prohlášení prezidentu republiky 

(zde se jedná o zánik funkce založený na soudcově vůli), bez ohledu na vůli soudce pak jeho 

funkce zaniká uplynutím doby jmenování, dnem ztráty volitelnosti osoby soudce do Senátu 

PČR, dnem právní moci rozsudku, jímž byl soudce odsouzen pro úmyslně spáchaný trestný 

čin a konečně i vyhlášením usnesení Ústavního soudu o zániku funkce v souvislosti 

s proviněním soudce projednávaném v kárném řízení dle § 144 zákona č. 182/1993 Sb., o 

Ústavním soudu. Logické je, že funkce soudce Ústavního soudu ČR zaniká též smrtí osoby 

soudce, ačkoli tato eventualita je jak Ústavou, tak i zákonem o Ústavním soudu zcela 

opomenuta. 

 

Soudce Ústavního soudu ČR je kárně odpovědný za kárné provinění.44 Kárným proviněním se 

rozumí takové jednání, jímž soudce snižuje důstojnost své funkce nebo ohrožuje důvěru 

v nezávislé a nestranné rozhodování Ústavního soudu, jakož i jiné zaviněné porušení jeho 

povinností. Podrobnou úpravu podává zákon o Ústavním soudu ve své čtvrté části. 

Důsledkem kárného provinění soudce je zahájení kárného řízení z iniciativy předsedy 

Ústavního soudu, během něhož je postižený soudce povinen zdržet se všech úkonů 

souvisejících s výkonem jeho funkce. Nejdříve rozhoduje o eventuálním zastavení kárného 

řízení plénum Ústavního soudu, shledá-li je bezdůvodným. Vnímá-li je plénum jako 

odůvodněné, zvolí ze svého středu pětičlenný kárný senát, který věc projedná a rozhodne. 

Rozhodnutím kárného senátu může být kárné řízení buď zastaveno nebo je soudci jeho 

jednání dle § 133 zákona o Ústavním soudu vytknuto, v krajním případě může být dle § 144 

zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu rozhodnuto v plénu Ústavního soudu o zániku 

funkce ústavního soudce. 

Závěrem je třeba ještě zmínit, že každému soudci je na jeho vlastní návrh předsedou 

Ústavního soudu jmenován alespoň jeden asistent soudce, jímž se může stát bezúhonný, 

vysokoškolsky právně vzdělaný občan. Postavení asistentů soudců upravují paragrafy 8 až 9 

zákona o Ústavním soudu ČR. Na pracovně právní postavení asistentů soudců jakož i soudců 

 
44 Srov. ustanovení § 132 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění 
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Ústavního soudu samotných se vztahují ustanovení zákoníku práce, není-li zákonem č. 

182/1993 Sb., o Ústavním soudu stanoveno jinak.45 

 

4.4. Orgány Ústavního soudu ČR, jeho správa a kancelář 

 

Ačkoli platná právní úprava reprezentovaná zákonem o Ústavním soudu nestanovuje nic 

konkrétního ke správnímu a organizačnímu uspořádání soudu, lze při podrobnějším sledování 

jeho fungování vydedukovat, že je rozdělen na dvě části – část soudní a část správní.46  

 

Zatímco soudní část tvoří zejména soudci a jejich asistenti, dále pak sekretářky a zahraniční 

oddělení podřízené jednomu z místopředsedů soudu, pod sekci správní spadají oddělení 

organizační, personální, ekonomické, hospodářské, informační a soudní kancelář, v jejím čele 

pak stojí ředitel, celá soudní správa čítá kolem asi třiceti osob. Ostrahu budovy Ústavního 

soudu popř. míst, kde probíhají jeho jednání zajišťuje justiční stráž, jež ovšem není součástí 

jeho organizační struktury. 

Orgány Ústavního soudu ČR jsou především jeho předseda a dva místopředsedové, dále pak 

plénum Ústavního soudu a senáty Ústavního soudu, soudci zpravodajové a konečně též 

předsedové senátů a asistenti soudců. 47 

 

Předseda Ústavního soudu je jmenován prezidentem republiky z řad soudců Ústavního soudu, 

k jeho úlohám se řadí hlavně zastupování soudu navenek, výkon administrativního vedení 

soudu, svolávání zasedání pléna a stanovení pořadu jeho jednání. 

 

Místopředsedové ústavního soudu jsou dva a stejně jako jeho předseda jsou i oni jmenováni 

prezidentem republiky ze soudců ústavního soudu, primárně zastupují předsedu soudu v době 

jeho nepřítomnosti, mohou jim však být jím i svěřeny některé úkoly trvalé povahy. 

 

Plénum ústavního soudu je tvořeno všemi jeho soudci a jsou mu dány četné rozhodovací 

pravomoci vyplývající přímo ze zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Rozhoduje 

zejména o zrušení zákonů a jiných právních předpisů o žalobě Senátu proti prezidentu 

republiky (tzv. impeachment), o návrhu prezidenta republiky na zrušení obou komor PČR o 

 
45 Srov. úst. § 10. zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění 
46 Srov. Vladimír Sládeček, Ústavní soudnictví, Nakl. C.H.Beck, Praha 2003 
47 Srov. Vladimír Sládeček, Ústavní soudnictví, Nakl. C.H.Beck, Praha 2003 
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jeho neschopnosti vykonávat úřad, o oprávněnosti rozhodnutí ohledně rozpuštění politické 

strany či jinak ovlivňující její činnost, o stanovisku senátu Ústavního soudu odchylném od 

právního názoru Ústavního soudu vysloveném v nálezu, o ustavení senátu a v neposlední řadě 

též o rozdělení agendy mezi ně. K rozhodovací činnosti pléna Ústavního soudu dlužno dodat, 

že každý ze soudců je při poradě před zahájením hlasování v plénu oprávněn podat návrh na 

rozhodnutí, zároveň je povinen pro některý z předložených návrhů hlasovat. Nezíská-li žádný 

z návrhů potřebnou většinu, hlasování se opakuje s tím, že soudci, o jejichž návrzích bylo 

hlasováno, se vyjádří, zda na nich trvají či nikoli. Zároveň mohou být ovšem předkládány 

návrhy nové. Není-li ani po druhém hlasování v plénu rozhodnuto potřebnou většinou pro 

některý z návrhů, hlasuje se konečně pro jeden ze dvou návrhů, které získaly v předchozím 

hlasovacím kole nejvyšší počty hlasů. 

 

Ústavní soud České republiky se skládá ze čtyř tříčlenných senátů, jejichž stálými členy 

mohou být pouze tzv. běžní soudci Ústavního soudu – tedy jen ti, kteří nezastávají funkci 

předsedy nebo místopředsedy soudu. Tito mohou být toliko tzv. zastupujícími členy senátu. 

Předsedu každého jednoho senátu jmenuje předseda ústavního soudu pro nejvýše dvě po sobě 

jdoucí roční funkční období. V senátu rozhoduje  

Ústavní soud ČR všechny věci, které nespadají do působnosti pléna a dále též o odmítnutí 

návrhu dle § 64 odst. 1 až 4 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu a o odmítnutí 

ostatních návrhů z důvodu zjevné neopodstatněnosti podle § 42 odst. 2 písm. a) cit. zákona. 

 

Senát je schopen jednání a usnášení za přítomnosti všech jeho členů, rozhoduje většinou 

jejich hlasů, ve věci dle § 43 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu je zapotřebí 

souhlasu všech členů. Stejně jako v případě pléna i v senátu má každý jeho člen právo podat 

návrh na rozhodnutí a naproti tomu je také povinen pro některý z předložených návrhů 

hlasovat. Nezíská-li návrh při hlasování potřebnou většinu, postupuje předseda senátu věc bez 

zbytečného odkladu k rozhodnutí plénu. V ostatních věcech rozhoduje při rovnosti hlasů 

v senátu hlas jeho předsedy. 

 

Soudce zpravodaje lze dělit podle jejich působení na plenární a senátní, v souladu s rozvrhem 

práce soudu je jim přidělen došlý návrh k posouzení předběžného charakteru, přičemž mohou 

rozhodnout o jeho přijetí či odmítnutí, soudci zpravodajové mohou dále činit určitá procesní 

opatření a připravovat návrh rozhodnutí. Některé úkony v řízení mohou být soudci zpravodaji 

delegovány též na jejich asistenty. 
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5. Řízení před Ústavním soudem ČR 

  5.1. Zahájení řízení 

 

Řízení před Ústavním soudem je zahájeno na základě návrhu, který je v souladu 

s ustanovením § 27 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu oprávněna podat pouze ta 

osoba či subjekt, jemuž to zákon výslovně umožňuje, ten je pak označen jako navrhovatel. 

Řízení před Ústavním soudem se zahajuje dnem, kdy byl návrh soudu doručen. Návrh na 

zahájení řízení je možné chápat jako jakýsi prvotní impuls v procesním smyslu směřující ke 

spuštění sledu kroků na straně účastníků a Ústavního soudu ústící ve vydání rozhodnutí 

ve formě nálezu. 

 

Návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem ČR musí mít obligatorně písemnou formu a 

soudu musí být doručen, je potom na uvážení navrhovatele, učiní-li tak osobně, poštovní 

zásilkou či prostřednictvím datové schránky, ne bez zajímavosti je v souvislosti 

s postupujícím technickým pokrokem v oblasti komunikačních zařízení též problematika 

doručení návrhu například faxem nebo e-mailem, kde v poslední době převládá názor, že 

takový návrh přípustný je - avšak pouze za předpokladu, že v dodatečné přiměřené lhůtě bude 

doručen též v listinné formě. 

Obecně o návrhu platí, že z něj má být zřejmé, kdo jej činí (ergo kdo je navrhovatelem), jaké 

věci se týká a co sleduje, musí obsahovat pravdivé vylíčení skutkového děje a označení 

dovolávaných důkazů, musí být patrno, čeho se navrhovatel domáhá a v neposlední řadě musí 

být datován a podepsán navrhovatelem. 48 

 

Pro řízení před Ústavním soudem ČR platí zásady res iudicata a litispendence, tedy překážka 

věci již Ústavním soudem nálezem rozhodnuté a překážka věci zahájené, o níž je Ústavním 

soudem již jednáno. V případě druhé zmíněné ovšem navrhovatel na rozdíl od jiných řízení 

(např. civilních podle občanského soudního řádu) alespoň získává postavení vedlejšího 

účastníka v onom dříve započatém procesu. 

 

Zvláštní význam před Ústavním soudem zaujímá problematika zastoupení a zastupování 

účastníka v řízení upravená zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších 

předpisů v jeho paragrafech 29 až 31. Obecně platí, že je-li účastníkem nebo vedlejším 

 
48 Srov. ustanovení § 34 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu ČR, v platném 

znění 
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účastníkem soud v souvislosti s jeho rozhodovací činností, jedná jeho jménem příslušný senát 

resp. jeho předseda či samosoudce. Za státní orgán popř. úřad jedná osoba, jež je k tomu 

oprávněna podle zvláštního právního předpisu, není-li ovšem zákonem o Ústavním soudu ČR 

stanoveno něco jiného, čímž ovšem na žádný pád není narušeno právo na zastoupení 

advokátem eventuálně též notářem dle příslušných právních norem. Pro všechny ostatní 

fyzické a právnické osoby s postavením účastníků a vedlejších účastníků v řízení před 

Ústavním soudem platí obligatorní zastoupení advokátem popř. notářem, přičemž v téže věci 

lze mít jen jednoho zástupce. Na rozdíl od řízení před ostatními soudy v rámci obecné soudní 

soustavy v České republice se však tento nemůže v substituci nechat zastoupit dalším 

zástupcem – např. jiným advokátem či notářem event. advokátním nebo notářským 

koncipientem.49 

 

V korespondenci s výše uvedeným je též výslovně uloženo účastníkům v řízení před 

Ústavním soudem jakož i jejich zástupcům z řad advokátů a notářů, aby plná moc 

k zastupování jednoznačně obsahovala ustanovení, že je udělena pro jednání před Ústavním 

soudem, čímž je apriori vyloučeno použití tzv. generálních plných mocí dávaných zpravidla 

při převzetí právní věci a vztahujících se obecně na provádění všech úkonů a jednání před 

soudy a jinými státními orgány. 

Pro úplnost považuji za vhodné přiřadit k této části ještě otázku jednacího jazyka před 

Ústavním soudem ČR, s níž se zákon konfrontuje ve třech odstavcích svého § 33. Platí zde, že 

v jednání před Ústavním soudem ČR se užívá jazyka českého s tím, že fyzické osoby mohou 

při ústním nebo jiném osobním jednání užít svého mateřského jazyka, přičemž se v takovém 

případě přibere tlumočník. Tlumočník nemusí být přibrán jen tehdy, že výpověď je učiněna ve 

slovenštině a účastníci s jeho absencí souhlasí. Naproti tomu bez tlumočníka se neobejde 

jednání, jehož se účastní osoby hluché, němé nebo hluchoněmé a to tehdy, že se s nimi nelze 

dorozumět jiným spolehlivým způsobem. 

 

 

 

 

 

 
49 Srov. Vladimír Sládeček, Ústavní soudnictví, Nakl. C.H.Beck, Praha 2003 
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5.2. Předběžné posouzení návrhu, možnosti jeho odložení nebo odmítnutí 

 

Poté, co je návrh na zahájení řízení Ústavnímu soudu doručen, je nezbytné, aby byl v souladu 

s ustanovením § 40 zákona č. 182/1993 Sb., Ústavním soudu tzv. přidělen v zájmu co možná 

nejrychlejšího vyřízení agendy předcházející buď jeho odmítnutí nebo nařízení ústního 

jednání a vydání rozhodnutí ve formě nálezu ve věci samé. K tomuto dochází dle rozvrhu 

práce soudu, čímž má v podstatě být učiněno zadost ústavně garantovanému právu na 

zákonného soudce. 50 

 

Došlé návrhy jsou rozdělovány buď soudci jako zpravodaji určenému rozvrhem práce, je-li 

taková věc rozhodována Ústavním soudem v plénu nebo soudci zpravodaji určenému 

rozvrhem práce, který je stálým členem senátu, je-li věc rozhodována Ústavním soudem 

v senátu. Soudce zpravodaj přidělený návrh posoudí a neshledá-li důvody k jeho odmítnutí, 

připraví jej k projednání ve věci samé buď v plénu nebo v senátu. 

 

Podání, jež zjevně není návrhem na zahájení řízení má být dle § 41 odst. 1 písm. a) zákona o 

Ústavním soudu odloženo, o čemž má být osoba, která je učinila, zpravena. Jde-li o návrh, 

jenž nesplňuje podmínky resp. neobsahuje náležitosti stanovené zákonem, musí být dle § 41 

odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu o této skutečnosti vyrozuměn navrhovatel a má mu 

být určena přiměřená lhůta k odstranění těchto vad. K oběma těmto úkonům ze strany 

Ústavního soudu může být soudcem pověřen též jeho asistent. 

 

Jak bylo konstatováno výše, soudce zpravodaj, neshledá-li důvody pro odmítnutí návrhu dle 

ustanovení § 43 odst. 1 či 2 zákona o Ústavním soudu, připraví věc k projednání soudem 

v plénu nebo v senátu, přičemž k nejdůležitějším atributům takové přípravy náleží zejména 

procesní kroky směřující k shromáždění listinných důkazů, provedení výslechu svědků 

případně i prostřednictvím jiného soudu, dále musí dojít k doručení návrhu ostatním 

účastníkům jakož i vedlejším účastníkům v řízení s výzvou k vyjádření ve lhůtě. 

 

Možnost odmítnout návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením soudce 

zpravodaje je dána výčtem důvodů uvedených v § 43 odstavci 1 zákona o Ústavním soudu, 

který je výčtem taxativním a vyčerpávajícím. Jde o případy, kdy ve lhůtě nejsou odstraněny 

vady návrhu, je-li návrh podán po stanovené lhůtě, podala-li návrh osoba bez zjevného 

 
50 Srov. Vladimír Sládeček, Ústavní soudnictví, Nakl. C.H.Beck, Praha 2003 
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oprávnění, není-li k projednání návrhu příslušný Ústavní soud nebo je-li podaný návrh 

nepřípustný. 

 

V odstavci druhém citovaného ustanovení zákona jsou uvedeny příklady, kdy může být návrh 

odmítnut senátem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků. Stane se tak u návrhu zjevně 

neopodstatněného či tehdy, podá-li návrh na zahájení řízení o zrušení zákonů a jiných 

právních předpisů dle § 64 odst. 1 až 4 zákona o Ústavním soudu neoprávněný subjekt. 

V obou případech musí usnesení o odmítnutí návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem 

ČR mít písemnou formu, být odůvodněno a obsahovat poučení o nepřípustnosti odvolání proti 

takovému rozhodnutí. 

 

5.3. Jednání 

 

Nedošlo-li za zákonem předpokládaných okolností k odmítnutí návrhu na zahájení řízení před 

Ústavním soudem, dojde ve věci k nařízení ústního jednání, jehož procesní úprava je zákonem 

o Ústavním soudu provedena v jeho § 44 a následujících. Upuštěno od něho může být jen se 

souhlasem účastníků, lze-li předpokládat, že při jednání nedojde k dalšímu objasnění 

projednávané věci. 

 

Ústní jednání je zásadně ovládáno principem veřejnosti, přičemž při hrozbě ohrožení 

důležitých zájmů státu či účastníků nebo mravnosti může soud účast veřejnosti omezit 

eventuelně též zcela vyloučit. Zamezení v přístupu nezletilým a dalším osobám, od nichž lze 

důvodně očekávat rušení důstojného průběhu jednání, je nejen přípustné, nýbrž mnohdy i 

žádoucí. 

 

Předvolání k ústnímu jednání je třeba doručit účastníkům, vedlejším účastníkům a jejich 

právním zástupcům v takovém časovém předstihu, aby se mohli dostatečně připravit, nejkratší 

přípustná lhůty je pět dní předem. 

 

Dokazování pomocí důkazních prostředků, mezi něž se řadí především výslech svědků, 

znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů a právnických osob, listiny, ohledání a 

v neposlední řadě též výslech účastníků, provádí Ústavní soud zejména za účelem zjištění 

skutkového stavu, přičemž o provedení jednotlivých důkazů i sám rozhoduje. Tak jako i 
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v jiných řízeních před soudy u nás platí i u Ústavního soudu, že dokazovat není nutno 

skutečnosti známé buď obecně nebo v souvislosti s úřední činností soudu tedy tzv. notoriety. 

 

Na začátku ústního jednání udělí předsedající, který jej řídí, slovo soudci zpravodaji, aby 

přednesl obsah návrhu spolu s případnými výsledky dosavadního řízení před ústavním 

soudem, toto sdělení ovšem nesmí obsahovat názor, jak by o návrhu mělo být v nálezu 

rozhodnuto. K odročení ústního jednání může být přikročeno jen ze závažných důvodů, které 

musí být bezpodmínečně oznámeny a zároveň musí být sdělen den příštího ústního jednání. 

 

5.4. Porada a hlasování 

 

Po skončení ústního jednání se plénum popř. senát Ústavního soudu odebere k neveřejné 

poradě a hlasování. Při poradě pléna jsou přítomni jen soudci a zapisovatel, při poradě senátu 

pak jen členové senátu a zapisovatel. 

 

Problematika hlasování pléna je zákonem podrobně upravena v jeho paragrafech 11 až 14, 

přičemž je především stanovena povinnost každého ze soudců hlasovat pro některý z návrhů 

na rozhodnutí. Pravidlo tohoto tzv. konstruktivního hlasování znamená, že nelze hlasovat 

proti některému z návrhů nebo se dokonce hlasování vůbec zdržet. 51 

 

Při nezískání potřebné většiny se hlasování opakuje a soudci předkladatelé návrhů jsou tázáni, 

trvají-li na nich i nadále. Je-li opakované hlasování bezúspěšné, hlasuje se napotřetí pouze o 

dvou návrzích, které v předchozím kole získaly nejvíce hlasů. 

 

Pro přijetí rozhodnutí pléna platí obecně požadavek kvóra deseti soudců Ústavního soudu ČR, 

avšak s ohledem na závažnost rozhodování dle článku 87 odst.1 písmen a), g) a h) Ústavy je 

v těchto případech zapotřebí kvalifikované většiny devíti hlasů. Naproti tomu senát Ústavního 

soudu ČR je usnášeníschopný jen tehdy, jsou-li přítomni všichni jeho členové, v ostatních 

otázkách je postupováno analogicky jako při rozhodovacím procesu v plénu. 

 

V neposlední řadě je v souvislosti s problematikou hlasování u Ústavního soudu ČR dlužno 

zmínit jeden významný aspekt, odlišující je od obecného soudnictví, kde příslušník 

 
51 Srov. Vladimír Sládeček, Ústavní soudnictví, Nakl. C.H.Beck, Praha 2003 



 - 60 - 

rozhodovacího kolegia může svůj nesouhlas projevit toliko tzv. „hlasováním proti“, a sice 

možnost vyjádřit odlišné stanovisko každého jednoho soudce (separátní votum), skupiny 

soudců (menšinové či minoritní votum) popř. výjimečně též určitého senátu (senátní votum). 

Takový právní názor musí být na žádost onoho oponenta či skupiny oponentů publikován 

spolu s rozhodnutím (nálezem Ústavního soudu ČR) a i když na ně nemá žádný bezprostředně 

hmatatelný vliv, může ovlivňovat vývoj právních trendů v budoucnu. 

 

5.5. Rozhodnutí a jeho publikace 

 

V § 54 a následujících zákona č. 182/1993 Sb., ústavním soudu, v platném znění je stanoveno, 

že meritorně čili ve věci samé rozhoduje Ústavní soud ČR nálezem. Většina naší teorie 

zastává v současnosti názor, že náš Ústavní soud je ve věci samé povinen  

 

vydat svůj nález jako formu rozhodnutí a nikoli se zachovat nečinně, neboť rozhodnout je 

jeho právem, ale i povinností vyplývající přímo z ústavy a nelze tudíž odmítnout poskytnutí 

spravedlnosti tzv. denegativ iustitiae. 52 V ostatních věcech, zejména těch, které se týkají 

procesních záležitostí (např. též odmítnutí návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem 

ČR), se rozhoduje usnesením. 

 

Obojí, jak nález tak i usnesení, musí být patřičným způsobem odůvodněno v písemném 

vyhotovení a obsahovat poučení, že proti nim není přípustné odvolání, vyjma jejich napadení 

u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, jak předpokládá Úmluva. 

 

Nález jakožto meritorní rozhodnutí zpravidla ve věci mimořádného celospolečenského 

významu a zájmu musí být obligatorně vyhlášen veřejně ve jménu republiky ústy předsedy 

Ústavního soudu ČR popř. předsedy příslušného senátu soudu. 

 

Nálezy Ústavního soudu ČR týkající se zrušení právního předpisu nebo jeho části, ústavní 

žaloby Senátu Parlamentu ČR proti prezidentu republiky provelezradu a návrhu prezidenta 

republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR o jeho 

neschopnosti zastávat úřad se publikují ve Sbírce zákonů České republiky. V souladu 

s ustanovením § 57 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších 

 
52 Srov. Vladimír Sládeček, Ústavní soudnictví, Nakl. C.H.Beck, Praha 2003 
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předpisů se ovšem nezveřejňuje znění kompletní, nýbrž pouze výrok a ta část odůvodnění, 

z níž je patrné, jaký je právní názor soudu a které důvody k němu vedly. 

 

Všechny nálezy (i ty, které nejsou publikovány ve Sbírce zákonů České republiky) se 

uveřejňují ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu (též srov. „Sbírka rozhodnutí“) 

vydávané soudem pro veřejnou potřebu v komplexní podobě jednou ročně, po částech 

eventuelně též i během roku. 

 

5.6. Závaznost rozhodnutí Ústavního soudu ČR 

 

Před podáním stručného nástinu k problematice závaznosti rozhodnutí Ústavního soudu ČR je 

nezbytné oddělit tzv. závaznost individuální od té obecné. Individuální závaznost usnesení 

resp. nálezu Ústavního soudu ČR (též označovaná jako závaznost inter partes) je ve vztahu 

k účastníku či účastníkům řízení před Ústavním soudem nepochybná a nesporná a vzhledem 

ke skutečnosti, že proti rozhodnutí Ústavního soudu ČR již neexistuje vnitrostátním právním 

řádem předpokládaný opravný prostředek, má tudíž konečnou a neměnitelnou povahu. 53 

 

Co se týče všeobecné závaznosti rozhodnutí Ústavního soudu ČR panují v současné době dva 

protichůdné názorové proudy. Jejich kontradiktornost spočívá zejména v tom, že první tvrdí, 

že všechna rozhodnutí Ústavního soudu (ergo všechny nálezy a usnesení) jsou obecně 

závazná, zatímco onen druhý je založen na tvrzení, že všechna rozhodnutí Ústavního soudu 

vyjma těch, které jsou nálezy zrušujícími právní předpisy popř. jejich části, obecnou 

závaznost nemají. Ať už bude výsledné stanovisko teorie jakékoli, bude-li vůbec kdy 

nalezeno, je nesporné, že ty nálezy, jenž jsou publikovány ve Sbírce zákonů České republiky 

je za obecně závazné považovat nutno. 

 

Blíže k závaznosti rozhodnutí Ústavního soudu ČR uvádí Vladimír Sládeček zejména 

následující teze: 

a) rozhodnutím ústavního soudu je toliko jeho nález jako meritorní rozhodnutí mající 

závaznost obecné povahy, nikoli však jím vydané usnesení, které je rozhodnutím procesního 

charakteru, 

 
53 Srov. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (publikovaná v ČR pod č. 

209/1992 Sb., v platném znění) 
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b) rozhodnutím ústavního soudu se pro posouzení jeho závaznosti rozumí pouze výrok nálezu, 

 

c) rozhodnutí ústavního soudu, jímž dochází ke zrušení právního předpisu nebo jeho části je 

obecně závazné dnem jeho uveřejnění ve Sbírce zákonů nebo dnem pozdějším, jenž je určen 

ústavním soudem, pro každého je pak bez dalšího závazná skutečnost, že takový právní 

předpis popř. některé z jeho ustanovení pozbylo platnosti, 

 

d) právní názory ústavního soudu vyjádřené v odůvodněních jeho nálezů jsou principielně 

závazné pouze pro soud samotný, ostatní subjekty zejména z řad orgánů veřejné moci jakož i 

jiné fyzické a právnické osoby by jimi měly být vázány pouze co do síly přesvědčivosti na 

základě odborných kvalit a profesionality soudců ústavního soudu, o normativně stanovené 

závaznosti nemůže být v tomto případě uvažováno. 

 

Otázka vykonatelnosti nálezu Ústavního soudu ČR je řešena v § 58 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 

182/1993 Sb., o Ústavním soudu a v podstatě stanoví, že nálezy jimiž dochází ke zrušení 

právního předpisu resp. jeho části jsou vykonatelné dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů ČR, 

nerozhodne-li Ústavní soud jinak, nálezy dle § 57 odst. 1 písmen b) a c) a nálezy podle článku 

87 odst. 1 písmen e) a f) Ústavy ČR jsou vykonatelné dnem jejich vyhlášení a všechny ostatní 

nálezy pak dnem jejich doručení v písemném vyhotovení účastníkům řízení před Ústavním 

soudem ČR. 

 

Zcela na závěr k problematice řízení před Ústavním soudem ČR je na místě zmínit fakt, že na 

rozdíl od někdejšího Ústavního soudu ČSFR stojícího na poněkud odlišné koncepci, se u nás 

nikdy nepodařilo přijmout samostatný procesní předpis pro jednání a řízení před Ústavním 

soudem ČR, když zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu neposkytuje zcela vyčerpávající 

úpravu. Tento nedostatek je řešen v § 63 citované normy tak, že je stanovena přiměřená 

subsidiarita zákona č. 99/1963 Sb. Občanského soudního řádu jakož i jiných právních 

předpisů k jeho provedení, není-li stanoveno jinak.  

 

V řízení o ústavní žalobě Senátu PČR proti prezidentu republiky pro velezradu je přípustné i 

velmi omezené použití ustanovení trestního řádu, taktéž není-li stanoveno jinak. 
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6. Základní druhy řízení před Ústavním soudem ČR 

   6.1. Řízení o zrušení zákonů a jiných právních předpisů 

 

Řízení o zrušení zákonů a jiných právních předpisů je jedním ze základních pilířů ústavního 

soudnictví a nejtypičtějším projevem abstraktní a posteriorní kontroly ústavnosti v Česku. 

V našem právním řádu je zakotveno jak na úrovni nejvyšší právní síly v článku 87 odstavci 1 

písmen a) a b) Ústavy České republiky, také je dále specifikováno a konkretizováno na 

zákonné výši v § 64 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. 

 

Vzhledem k neobyčejnému významu tohoto typu řízení před Ústavním soudem ČR, kdy 

dochází k posuzování ústavnosti obecně závazných právních předpisů, je žádoucí, aby ústavní 

tribunál nebyl zatěžován a zaneprazdňován zjevně neopodstatněnými či formálně 

nesprávnými návrhy ze strany laické veřejnosti, pročež je aktivní legitimace k zahájení 

procesu svěřena výlučně kvalifikovanému okruhu subjektů. Návrh na zrušení zákona jsou tak 

oprávněni k Ústavnímu soudu ČR podat prezident republiky, skupina nejméně 41 poslanců 

případně 17 senátorů, subjekt, jenž podal ústavní stížnost v souladu se zákonem o Ústavním 

soudu, dále též v souvislosti se svou rozhodovací činností senát Ústavního soudu a obecný 

soud a konečně za splnění důvodů dle § 78 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu 

plénum Ústavního soudu ČR. Návrh na zrušení jiného právního předpisu nižší nežli zákonné 

právní síly jsou legitimováni podat skupina nejméně 25 poslanců nebo 10 senátorů, ten, kdo 

podal ústavní stížnost v souladu se zákonem o Ústavním soudu, zastupitelstvo kraje jakožto 

vyššího územně samosprávného celku, v souvislosti se svou rozhodovací činností pak též 

obecný soud a senát Ústavního soudu a za splnění podmínek § 78 odstavce 2 zákona č. 

182/1993 Sb., o Ústavním soudu i plénum Ústavního soudu ČR. 

 

Náležitosti návrhu jsou určeny obecnou právní úpravou zakotvenou v § 34 odstavci 1 zákona 

o Ústavním soudu a jsou jimi zejména písemná forma, určení navrhovatele, označení věci, jíž 

se týká, datum a podpis. Dále musí obsahovat pravdivé vylíčení skutkového děje, označení 

dovolávaných důkazů a musí být zřejmé, čeho se navrhovatel domáhá. Zákon může pro 

podání případně stanovit i další podmínky. 

 

Účastníky řízení jsou navrhovatel a vydavatel napadeného předpisu (jde-li o zákon, pak je jím 

Parlament ČR, u vládního nařízení vláda apod.), jako vedlejší účastník je připuštěn subjekt, 

který předpis relevantně napadl již dříve, aniž by však tento předchozí proces byl skončen. 
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Po dojití návrhu k Ústavnímu soudu je primárně rozhodováno o eventuální nepřípustnosti, jež 

je vyslovena, jde-li o věc již rozhodnutou (res iudicata), řízení již zahájené (překážka 

litispendence, navrhovatel se ovšem stává vedlejším účastníkem v řízení již zahájeném), 

pozbyl-li napadený právní předpis platnosti nebo nebyl-li vyhlášen ve Sbírce zákonů České 

republiky a konečně pozbyl-li platnosti či nebyl-li ve Sbírce zákonů ČR vyhlášen právní 

předpis vyšší právní síly, pro nesoulad s nímž je napadený právní předpis vůbec napadnut. 

 

Není-li splněn žádný z předpokladů uvedených v předchozím odstavci, přistoupí se 

k meritornímu projednávání založenému zejména na vyjádření procesních účastníků a 

přezkoumání formální a materiální ústavnosti. Pozbude-li napadený právní předpis před 

koncem řízení platnosti nebo stane-li se tak u předpisu vyšší právní síly, pro nesoulad s nímž 

je napadený právní předpis napaden, musí dojít k zastavení řízení. Na  rozdíl od obecného 

soudního procesu u nás platí u Ústavního soudu ČR zásada, že je-li řízení na základě pravidla 

dispozitivnosti zahájeno, jedná soud nadále z úřední povinnosti (ex officio).54 

 

Výsledným zájmem celého procesu před Ústavním soudem ČR je jeho vyústění v rozhodnutí 

s vnější formou nálezu, jímž buď dojde ke zrušení napadeného zákona či jiného právního 

předpisu pro jeho rozpor s Ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou o lidských 

právech a základních svobodách podle článku 10 Ústavy České republiky či se zákonem 

v celém popřípadě částečném rozsahu s právními účinky od nyní (ex nunc) nebo k zamítnutí 

návrhu, kdy platnost napadeného předpisu nedozná žádných změn. 

 

6.2. Řízení o ústavních stížnostech 

 

Je-li možno tvrdit, že řízení před Ústavním soudem ČR o zrušení zákonů a jiných právních 

předpisů je u nás hlavním a nezastupitelným projevem posteriorní a abstraktní kontroly 

právních norem orgánem soudního typu koncentrovaného ústavního soudnictví, pak druhým 

nejvýznamnějším stavebním kamenem konkrétního čili individuálního rovněž následného 

přezkumu ústavnosti je bezesporu řízení o ústavních stížnostech. Ústavní soud při něm 

rozhoduje o návrhu stěžovatele směřujícímu proti pravomocnému rozhodnutí nebo jinému 

zásahu orgánu veřejné moci do ústavně garantovaných práv a svobod jednotlivce ať je jím 

 
54 Srov. Vladimír Sládeček, Ústavní soudnictví, Nakl. C.H.Beck, Praha 2003 
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osoba fyzická nebo právnická (rozumí se případy, kdy došlo k porušení ústavního zákona 

popř. mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách dle článku 10 Ústavy 

ČR). 

Rovněž tento typ procesu před Ústavním soudem ČR je právně zakotven jak v Ústavě ČR55 , 

tak i v zákoně o Ústavním soudu. 56 

 

Kromě obecných požadavků pro podání dle § 34 odstavce 1 zákona o Ústavním soudu musí 

být splněny podmínky pravomocnosti rozhodnutí orgánu veřejné moci, vyčerpání všech 

vnitrostátních opravných prostředků jak řádných tak i mimořádných a konečně také nesporné 

prokázání zásahu orgánu veřejné moci do subjektivního oprávnění někoho proti jeho vůli 

v ústavně zaručené sféře. 

 

Postrádá-li návrh určité náležitosti nezbytné k jeho přijetí soudem, vyzve soudce zpravodaj 

k jejich doplnění případně i k odstranění dalších vad. Lhůta k učinění podání ve věci ústavní 

stížnosti je šedesát dní od doručení rozhodnutí o posledním opravném prostředku ve věci 

popřípadě od rozhodné skutečnosti, jež je předmětem stížnosti stěžovatele. Zmeškání uvedené 

lhůty nelze individuálně prominout. 

 

Účastníky řízení o ústavní stížnosti jsou stěžovatel (navrhovatel stížnosti), státní orgán, proti 

jehož rozhodnutí stížnost směřuje a v postavení vedlejšího účastníka mohou vystupovat též 

účastníci předchozího řízení, z něhož napadené rozhodnutí vzešlo eventuelně též další osoby, 

které prokáží svůj právní zájem na věci. 

 

Na začátku procesu zkoumá soud obligatorně, nejsou-li dány důvody pro odmítnutí návrhu, 

jimiž jsou obecně zejména překážka věci rozhodnuté (res iudicata), překážka věci zahájené 

(litispendence) a dále pak též překážka nevyčerpání všech vnitrostátních opravných 

procesních prostředků stěžovatelem (výjimkou je pouze, jde-li o věc přesahující svým 

významem pouhý vlastní zájem navrhovatele a nebo jsou-li ve věci působeny značné 

průtahy). Není-li stížnost důvodně odmítnuta, projednává ji Ústavní soud v senátu. Na rozdíl 

od řízení o zrušení zákonů a jiných právních předpisů provází tento druh procesu dispoziční 

zásada v podstatě až do jeho konce, nežli se soud odebere k závěrečné poradě. Tak je i 

přípustné zpětvzetí návrhu navrhovatelem a dosažení zastavení řízení. 

 
55 Srov. článek 87 odst. 1. písm. 
56 Srov. § 72 a násl. zák. č. 182/1993 Sb., o úst. soudu, v platném znění 
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Je-li současně s řízením o ústavní stížnosti dán návrh na zrušení právního předpisu nebo 

dospěje-li k nutnosti tohoto kroku v souvislosti se svým rozhodováním Ústavní soud sám, 

dojde k přerušení započatého řízení. 

 

Nabude-li soud přesvědčení, že navrhovatelova stížnost je opodstatněná, vyhoví mu nálezem, 

přičemž na základě kasačního principu je protiprávní pravomocné rozhodnutí zrušeno, jde-li o 

dosud probíhající zásah veřejné moci do individuálních práv, je nařízen zákaz v jeho 

pokračování. V opačném případě, kdy soud stěžovateli nevyhoví, je stížnost nálezem 

zamítnuta. 

 

Zvláštním druhem stížnosti je tzv. komunální stížnost, k níž je aktivně legitimováno 

zastupitelstvo kraje jakožto vyššího územního samosprávného celku, pokud tvrdí, že 

nezákonným zásahem státu resp. orgánu státní správy bylo porušeno jeho právo na 

samosprávu. Podmínkou je, aby takový zásah směřoval výhradně do samostatné a nikoli 

přenesené působnosti. 

 

Pro úplnost výčtu ústavních stížností, o nichž rozhoduje Ústavní soud ČR, je třeba uvést ještě 

návrh politické strany či hnutí, získá-li přesvědčení, že o jejím rozpuštění případně jiném 

zásahu do její činnosti došlo v rozporu s ústavními nebo jinými zákony. Tento návrh lze podat 

ve lhůtě nejvýše třiceti dní od doručení takovéhoto rozhodnutí a meritorně o něm rozhoduje 

plénum Ústavního soudu. 

 

K řízení o ústavní stížnosti je vhodné dodat, že z hlediska nápadu věcí před Ústavním soudem 

ČR se jedná o zdaleka nejčastější typ řízení, jak dokládá přiložená statistika, která je veřejně 

dostupná na internetových stránkách soudu www.usoud.cz, z níž plyne, že od ustavení 

Ústavního soudu v roce 1993 (po vzniku samostatné České republiky) až do roku 2019 

ústavní stížnost představovala vždy více než 90% všech podání k tomuto soudu. 
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Rok 
Podání 

celkem 

Věci 

pléna 

Ústavní 

stížnosti 

a 

ostatní 

Agenda 

SPR 

1993    523 47    476      91 

1994    862 33    829    332 

1995 1 271 47 1 224    312 

1996 1 503 41 1 462    241 

1997 2 021 46 1 975    240 

1998 2 200 30 2 170    235 

1999 2 567 24 2 543    283 

2000 3 136 59 3 077    449 

2001 3 045 39 3 006    334 

2002 3 184 44 3 140    336 

2003 2 548 52 2 496    412 

2004 2 788 75 2 713    545 

2005 3 040 58 2 982    764 

2006 3 549 94 3 455    802 

2007 3 331 29 3 302    894 

2008 3 250 42 3 208 1 010 

2009 3 432 38 3 394    819 

2010 3 786 60 3 726    855 

2011 4 005 38 3 967    921 

2012 4 946 31 4 915 1 010 

2013 4 078 56 4 022    963 

2014 4 084 27 4 057 908 

2015 3 892 34 3 858 813 

2016 4 292 36 4 256 955 

2017 4 180 47 4 133 881 

2018 4 379 48 4 331 949 

2019 4 200 28 4 172 906 
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Podrobná struktura nápadu dle druhů řízení v letech 2000 až 2019 je pak patrná z níže 

uvedené statistiky, která je rovněž veřejně k dispozici na www.usoud.cz. 
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7. Další druhy řízení před Ústavním soudem ČR 

 

V této kapitole své práce bych se rád ve stručnosti dotkl popisu problematiky šesti druhů 

zvláštních řízení před Ústavním soudem České republiky, které jsou na rozdíl od řízení 

základních, jimiž se zabývám v předchozí kapitole a které jsou typické pro ústavní kontrolu 

právních norem co do jejího účelu obecně, specifickými toliko pro český právní řád, byť 

některé z nich mohou nalézt svou paralelu i v dalších systémech ústavního práva (např. otázka 

stíhání hlavy státu tzv. impeachment). Jelikož tyto další druhy řízení před Ústavním soudem 

ČR nejsou vzhledem k tématu této práce jejím meritem, podám ke každému z nich krátké 

vysvětlení dle následující osnovy – právní úprava, účel řízení, objasnění zvláštních pojmů, 

oprávnění navrhovatelé, účastníci řízení a rozhodnutí.  

 

  7.1. Řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo 

senátora 

 

Základní právní úprava řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby 

poslance nebo senátora je obsažena na nejvyšší právní úrovni přímo v Ústavě ČR v jejím 

článku 87 odst. 1 písmene e), rozvedena je pak detailně v hlavě druhé oddílu třetím zákona o 

Ústavním soudu ČR. 57 

 

Účelem procesu je především zajištění objektivnosti a věrohodnosti průběhu voleb do 

Parlamentu České republiky, přičemž může být napadeno jak rozhodnutí kladné (kdy volba je 

dle platné právní úpravy podané ve volebním zákoně uznána), tak i rozhodnutí záporné (tedy 

není-li platnost volby uznána). 58 

 

Navrhovateli na zahájení řízení, jehož průběh je v zásadě ovládán obecnými principy pro 

řízení před Ústavním soudem ČR, mohou být buď poslanec či senátor, jejichž platnost volby 

nebyla ověřena, dále též politická strana, za níž poslanec nebo senátor, jehož platnost volby 

nebyla ověřena, kandidoval a konečně také osoba, jejíž volební stížnosti (v případě ověření 

platnosti volby) nebylo dle volebního zákona vyhověno. Lhůta pro učinění návrhu je deset dní 

po oznámení ověření volby. 

 

 
57 Srov. ust. § 85 a násl. zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu 
58 Srov. Vladimír Sládeček, Ústavní soudnictví, Nakl. C.H.Beck, Praha 2003 
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Účastníky řízení jsou navrhovatel a orgán, jenž vydal rozhodnutí o neplatnosti zvolení 

poslance nebo senátora, jako vedlejší účastník může zde figurovat i politická strana, za kterou 

onen poslanec či senátor kandidoval. 

 

Ve svém nálezu se Ústavní soud ČR vysloví buď tak, že poslanec nebo senátor byl platně 

zvolen, případně že platně zvolen nebyl, vyhlášením takovéhoto rozhodnutí pozbývají pak 

platnosti všechna rozhodnutí všech dalších orgánů odporující nálezu. 

 

7.2. Řízení v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance 

nebo senátor dle článku 25 Ústavy 

 

Účelem řízení, jehož právní úprava je podána v Ústavě v článku 87 odstavci 1 písmeni f) a 

v hlavě druhé oddílu čtvrtém zákona o Ústavním soudu ČR 59, je problematika zjišťování a 

zjištění, zda mandát poslance nebo senátora z důvodu ztráty volitelnosti dle článku 25 

písmene d) případně pro neslučitelnost funkcí dle článku 25 písmene f) (inkompatibilita dle 

článku 22 odstavce 1 Ústavy) zanikl či nikoli. 

 

Oprávněním podat návrh na zahájení řízení disponují poslanec nebo senátor, o jejichž 

mandátu bude rozhodováno, předseda Poslanecké sněmovny PČR, jde-li o mandát poslance, 

předseda Senátu PČR, jde-li o mandát senátora a konečně i skupina dvaceti poslanců, je-li 

předmětem rozhodování mandát poslance případně alespoň deset senátorů, je-li rozhodováno 

o mandátu senátora. Ustanovení § 92 odstavce 2 stanovící, že „ustanovení § 64 odst. 4 platí 

obdobně“ lze vykládat (byť ne zcela zřejmým a jednoznačným způsobem, jak by bylo pro 

normativní právní předpis žádoucí) pouze tak, že i soud v souvislosti se svou rozhodovací 

činností může být navrhovatelem na zahájení řízení dle tohoto oddílu zákona o Ústavním 

soudu ČR.60 

 

Nálezem, jímž se uzavírá řízení, v němž se vždy koná ústní jednání, soud rozhodne buď o 

zániku mandátu poslance nebo senátora pro důvody uvedené v článku 25 písmenech d) či f) 

nebo konstatuje, že tyto důvody dány nejsou. 

 

 

 
59 Srov. ust. § 92 a násl. zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu 
60 Srov. Vladimír Sládeček, Ústavní soudnictví, Nakl. C.H.Beck, Praha 2003 
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7.3. Řízení o ústavní žalobě proti prezidentu republiky 

 

Řízení o ústavní žalobě proti prezidentu republiky, které je právně zakotveno v článku 87 

odstavci 1 písmeni g) Ústavy ČR a dále též v hlavě druhé oddílu pátém zákona o Ústavním 

soudu 61, je formou řešení velmi citlivé a ožehavé otázky tzv. impeachmentu čili problematiky 

stíhání případně zbavení úřadu (je-li shledáno naplnění stanovených předpokladů) hlavy státu, 

jíž je obvykle přiznávána úplná a bezvýjimečná nestíhatelnost pro trestný čin i správní delikt, 

přičemž na základě úpravy obsažené v článku 65 odstavci 1 Ústavy ČR tomu není jinak ani u 

nás v Česku.  

 

Řízení o ústavní žalobě proti prezidentu republiky je tedy jediným možným způsobem, jak 

může dojít k prolomení oné absolutní exempce hlavy státu u nás založené na hmotně právní í 

procesní imunitě, odůvodněnému zvláště závažným jednáním „trestního“ charakteru, jímž je 

spáchání tzv. velezrady. Skutková podstata velezrady je definována v § 96 zákona č. 

182/1993 Sb., o Ústavním soudu a jedná se vlastně o veřejnoprávní delikt spočívající 

prezidentově jednání, jímž je hrubě porušována ústava a ústavní pořádek, směřující proti 

svrchovanosti a celistvosti republiky eventuelně i proti jejímu demokratickému řádu. 

 

Aktivní legitimací k podání ústavní žaloby proti prezidentu republiky disponuje Senát 

Parlamentu České republiky, přičemž žaloba musí být navržena nejméně třetinou senátorů. 

Návrhem se zabývá organizační výbor Senátu PČR, který doporučí nebo nedoporučí 

předsedovi horní komory zařazení do programu nejbližší schůze. Rozhodnutí o přijetí návrhu 

musí být přijato alespoň třípětinovou většinou přítomných senátorů. Je-li návrh v Senátu přijat 

je zaslán Poslanecké sněmovně PČR, která je povinna do tří měsíců s návrhem žaloby vyjádřit 

nebo nevyjádřit souhlas, přičemž pro vyjádření souhlasu je zapotřebí alespoň třípětinové 

většiny všech poslanců. Není-li souhlas vyjádřen, nesmí být ústavní žaloba proti prezidentu 

republiky Senátem PČR k Ústavnímu soudu  

 

ČR podána. Žaloba musí zejména obsahovat ve svém textu přesné vylíčení jednání, jímž se 

prezident měl velezrady dopustit včetně uvedení důkazů, na nichž je založena. Řízení je 

zahájeno doručením ústavní žaloby Ústavnímu soudu ČR. Po svém započetí může být proces 

zastaven, jestliže je soudu do odebrání se k závěrečné poradě doručeno usnesení Senátu PČR, 

kterým svou ústavní žalobu odvolává, dále také v případě, že prezident republiky zemřel, 

 
61 Srov. ust. § 96 a násl. zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu 
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pokračuje se však tehdy, požádá-li o to do jednoho měsíce od úmrtí manžel prezidenta 

případně jeho příbuzný v řadě přímé. Naproti tomu vzdání se úřadu prezidentem není 

důvodem pro zastavení řízení. 

 

Co se týče otázky zastupování v řízení, jedná za Senát PČR jeho předseda nebo jiná jím za 

tímto účelem pověřená osoba, prezident republiky, proti němuž ústavní žaloba směřuje má 

právo zvolit si jednoho nebo více obhájců, z kterých nejméně jeden musí být advokátem. 

 

V řízení o ústavní žalobě proti prezidentu republiky se vždy koná ústní jednání a ústavní soud 

ČR o ní rozhoduje v plénu. Rozhodnutí ve formě nálezu může buď ústavní žalobě vyhovět a 

konstatovat, že se prezident velezrady dopustil nebo prezidenta republiky ústavní žaloby 

zprostí. Vyhlášením vyhovujícího nálezu ztrácí prezident republiky svůj prezidentský úřad a 

způsobilost jej kdykoli v budoucnu opět nabýt. Stejně tak mu přestává náležet prezidentský 

plat jakož i všechny další požitky související se skončením výkonu jeho funkce podle 

zvláštních právních předpisů. 

 

Oproti všem ostatním řízením před Ústavním soudem ČR má řízení o ústavní žalobě Senátu 

PČR proti prezidentu republiky dvě zvláštnosti. 

 

Prvně pro ně subsidiárně platí ustanovení trestního řádu o řízení před soudem, zatímco § 63 

zákona č. 182/1993 Sb., ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů stanoví pro řízení před 

Ústavním soudem ČR podpůrné  

použití občanského soudního řádu a předpisů vydaných k jeho provedení.62  

 

Za druhé je tento typ řízení jediným případem, kdy rozhodnutí Ústavního soudu ČR nemusí 

mít bezpodmínečně konečnou povahu, nýbrž může být napadnuto opravným prostředkem, 

kterým je obnova řízení upravená v § 105 až 107 zákona o Ústavním soudu. Požádat Ústavní 

soud ČR o obnovu řízení o ústavní žalobě proti prezidentu republiky může výlučně osoba, jež 

byla nálezem Ústavního soudu v předchozím řízení shledána vinnou z velezrady. Může tak 

učinit jestliže nález Ústavního soudu v tomto předchozím řízení byl ovlivněn trestným činem 

jiného popřípadě uvede-li nové skutečnosti či důkazy, které bez svého zavinění nemohla 

předtím uplatnit a které by mohly odůvodnit její zproštění ústavní žaloby. O žádosti o obnovu 

 
62 Srov. též ust. § 108 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu 
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řízení se rozhoduje bez ústního jednání, samo obnovené řízení se pak koná na základě 

původní ústavní žaloby. Případné zproštění ústavní žaloby v obnoveném řízení má pro osobu 

zbavenou v původním procesu prezidentského úřadu význam spíše jakési morální satisfakce a 

očištění jejího jména, neboť tato již nenabývá zpět svůj jednou pozbytý post prezidenta 

republiky. Žádat o obnovu řízení mohou po případné smrti prezidenta na základě původního 

nálezu Ústavního soudu ČR též její manžel případně příbuzní v řadě přímé. 

 

V Česku byla po kontroverzní amnestii v souvislosti s dvacátým výročím vzniku České 

republiky v roce 2013 podána dne 05.03.2013 ústavní žaloba proti prezidentu Václavu 

Klausovi, přičemž v průběhu projednávání však došlo ke skončení Klausova prezidentského 

mandátu a Ústavní soud ČR tuto skutečnost shledal jako zásadní překážku, aby v řízení mohlo 

být pokračováno a proto je zastavil. Odlišné stanovisko zastávala soudkyně Ivana Janů.63  

 

V průběhu výkonu prezidentského mandátu Miloše Zemana byl v důsledku sledu 

diskutabilních kroků a veřejných (zejména zahraničně-politických) vystoupení prezidenta z 

iniciativy senátora Václava Lásky potřebným počtem senátorů připraven návrh ústavní žaloby 

proti prezidentu republiky Miloši Zemanovi. S ohledem na politické rozložení sil v 

Poslanecké sněmovně PČR však dle očekávání nedošlo k vyjádření souhlasu s podáním 

žaloby a tudíž se jí Ústavní soud ČR nemohl zabývat. 

 

Otázka ústavní žaloby proti prezidentu republiky pro spáchání velezrady zasahuje do velmi 

citlivé sféry odpovědnosti resp. neodpovědnosti hlavy státu za své počínání ať už spočívající 

v nějaké aktivitě nebo naopak nečinnosti. Ona zmíněná neodpovědnost je vlastně jakýmsi 

historickým reliktem z doby monarchického uspořádání, kdy panovník z boží milosti byl 

odpovědný toliko Bohu a tudíž žádná světská autorita jej nemohla soudit. Ani v období 

konstitučních monarchií (v mnoha státech vč. těch evropských až dosud) nedošlo v tomto 

směru ke změně a odpovědnost přebírá obvykle někdo jiný - např. vláda jako celek nebo její 

předseda popř. její jednotliví členové (srov. princip kontrasignace v Rakousku-Uhersku). 

Výše zmíněný princip byl pak převzat do republikánských ústav vč. československé i české. 

Není bez zajímavosti, že ať už byl československý a později český prezident volen 

parlamentem nebo po roce 2013 přímo tedy tzv. lidem, nikdy nebyl a není odpovědný ani 

parlamentu a ani lidu, od nichž je jeho mandát odvozen. Důležité však je zdůraznit, že v 

 
63 Srov. internet. Portál www.usoud.cz 
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těchto případech se jedná výlučně o odpovědnost politickou, kdy jeho konání nebo nekonání 

je v mezích ústavy, pouze může být terčem nějaké kritiky. Za podobné situace legálního 

avšak kritizovaného počínání např. vlády může být tato pohnána k politické odpovědnosti 

parlamentu (u nás PS PČR) a může být zbavena svého mandátu třeba vyslovením nedůvěry. 

 

Tento postup u hlavy státu z důvodů výše popsaných principielně možný není a proto je v 

případě impeachmentu nezbytně nutná odpovědnost právní, kterou lze definovat jako 

odpovědnost za protiprávní jednání prezidenta (jednání v rozporu s ústavním pořádkem) byť 

politického charakteru. Poněvadž je mnohdy velmi obtížné nalézt hranici mezi čistě 

politickou odpovědností a protiprávním činem politické povahy a jelikož do tohoto nalézání 

mohou ingerovat i četné politické vlivy a zájmy různých skupin, je dle mého názoru 

odůvodnitelné a vhodné, aby samotný proces směřující k zahájení řízení o ústavní žalobě proti 

prezidentu republiky nebyl zcela jednoduchý a přímočarý a aby podléhal jisté revizi již ve své 

přípravné fázi před podání žaloby samotné. Případné časté a opakované vedení tohoto typu 

řízení by nepochybně nepřispělo ani stabilitě politického prostředí na vnitrostátní úrovni a ani 

by nebylo žádoucí z hlediska mezinárodní důvěryhodnosti kteréhokoli státu. 
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7.4. Řízení o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu 

podle článku 66 Ústavy 

 

Základní právní úprava tohoto procesního typu před Ústavním soudem ČR je provedena 

v článku 87 odstavci 1 písmeni h) Ústavy ČR, podrobnější pak obsahuje hlava druhá oddíl 

šestý zákona o Ústavním soudu. 64 

 

 Jak je zřejmé již z názvu, je řízení zahájeno vždy a pouze na návrh prezidenta republiky a to 

v případě, že se v souladu s článkem 66 Ústavy usnesou Poslanecká sněmovna a Senát 

Parlamentu ČR, že tento nemůže ze závažných důvodů vykonávat svůj úřad. Prezident se pak 

podáním svého návrhu u Ústavního soudu domáhá, aby takové usnesení obou parlamentních 

komor bylo prohlášeno soudem za neplatné. 

Účastníky řízení jsou vedle prezidenta republiky též Poslanecká sněmovna a Senát 

Parlamentu ČR, přičemž obě jmenované předloží neprodleně po výzvě Ústavnímu soudu 

všechny doklady, na nichž se jejich usnesení zakládá, jakož i další důkazy o tom, že prezident 

republiky nemohl v době přijetí usnesení a jeho trvání ze závažných důvodů zastávat svou 

funkci. 

Ústní jednání ve věci je zahájeno nejpozději ve lhůtě pěti dní po doručení návrhu soudu, 

přičemž nejpozději do patnácti dní od doručení návrhu musí být nálezem rozhodnuto. Ústavní 

soud rozhodne, zda v době přijetí usnesení obou parlamentních komor byl dán takový 

závažný důvod, pro nějž prezident nemohl vykonávat svůj úřad a do kdy eventuelně tato 

překážka trvala. Shledá-li, že zde takový důvod skutečně existoval, prezidentův návrh 

zamítne, dojde-li ovšem k závěru, že tento zde nebyl, usnesení komor Parlamentu ČR svým 

nálezem zruší buď zcela nebo pro odpovídající dobu. Úkony provedené v dotčeném období 

v souladu s Ústavou ČR namísto prezidenta republiky předsedou vlády nebo předsedou 

Poslanecké sněmovny či Senátu Parlamentu ČR ale platnosti nepozbývají. 

 

7.5. Řízení o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu 

 

Právní úpravu nalezneme v článku 87 odstavci 1 písmeni i) Ústavy ČR a dále pak v hlavě 

druhé oddílu sedmém zákona o Ústavním soudu.65  Tato se dělí jednak na část rozhodování o 

 
64 Srov. § 109 a násl. zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu 
65 Srov. ustanovení § 117 a násl. zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu 
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návrhu na zrušení právního předpisu, v níž nejprve konstatuje, že mezinárodním soudem se 

pro účely zákona o Ústavním soudu rozumí orgán s kompetencí rozhodovat o stížnostech 

proti porušení lidských práv a základních svobod, jehož rozhodnutí jsou pro Českou republiku 

na základě uzavřených, vyhlášených a ratifikovaných smluv o lidských právech a základních 

svobodách závazná. Z výše uvedeného plyne, že s ohledem na celkovou rozhodovací sféru 

Ústavního soudu ČR orientovanou především do oblasti lidských práv a základních svobod 

garantovaných na ústavní či dokonce mezinárodní úrovni, netvoří ani tento druh řízení u 

Ústavního soudu ČR žádnou výjimku, jelikož pod něj není možné subsumovat jakákoli 

rozhodnutí mezinárodních soudů v jakýchkoli libovolných věcech, nýbrž pouze ta, která se 

vztahují k problematice právě lidských práv a základních svobod. 

 

Navrhovatelem na zahájení řízení je vláda České republiky, jež je nucena podat svůj návrh 

Ústavnímu soudu na zrušení právního předpisu jakožto celku případně jeho jednotlivých 

ustanovení poté, co mezinárodní soud na základě stížnosti jemu doručené rozhodne, že 

zásahem orgánu veřejné moci České republiky bylo porušeno ústavně zaručené právo nebo 

svoboda fyzické či právnické osoby. Vláda nemusí postupovat tímto způsobem pouze tehdy, 

je-li schopna potřebnou nápravu zjednat sama, což například na úrovni zákona není právně 

technicky možné a je tudíž dán prostor Ústavnímu soudu. 

 

Dále pak je v §119 zákona o Ústavním soudu určen právní základ návrhu na obnovu řízení 

v trestních věcech, v kterých Ústavní soud ČR rozhodoval a mezinárodní soud shledal, že 

zásahem veřejné moci bylo porušeno lidské právo nebo základní svoboda v rozporu 

s mezinárodní smlouvou, čímž dochází k jistému prolomení zásady „konečného slova“ 

Ústavního soudu ČR v rámci soudního rozhodování. 

 

Navrhovatelem obnovy řízení může být vždy pouze ten, v jehož prospěch mezinárodní soud 

rozhodl a návrh musí být podán ve lhůtě šesti měsíců od data, kdy se rozhodnutí 

mezinárodního soudu stalo konečným. Současně s návrhem pak může být navrhováno zrušení 

zákona nebo jiného právního předpisu v souvislosti s rozhodovanou věcí. Účastníky řízení 

jsou ti, kteří byli účastníky v řízení, jehož obnova je navrhována.66 

 

 

 
66 Srov. ust. § 119 zák. č. 119/1993 Sb., o Ústavním soudu 
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7.6. Řízení ve sporech o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy 

 

Základní právní regulace je pro tento typ řízení před Ústavním soudem ČR podána v Ústavě 

v jejím článku 87 odstavci 1 písmeni k), podrobněji pak v hlavě druhé oddílu osmém zákona o 

Ústavním soudu. 67 

 

Účelem, jehož má být v procesu dosaženo, je stanovit, který z orgánů ve sporu má skutečnou 

kompetenci vydat určité rozhodnutí. Rozhodnutí je zde třeba chápat dosti extenzivně, neboť 

zákon se nevyjadřuje jasně, jde-li pouze o určité druhy rozhodnutí, ba naopak připouští, že se 

jedná též o činění opatření a jiných zásahů ve věci uvedené v návrhu, nejspíše je jedno, zda 

mají povahu normativní nebo individuální. 

Navrhovatelem zahájení řízení může být buď státní orgán v kompetenčním sporu s jiným 

státním orgánem případně územním samosprávným celkem, anebo zastupitelstvo územního 

samosprávného celku v kompetenčním konfliktu s jiným územním samosprávným celkem 

případně státním orgánem. Územními samosprávnými celky v Česku jsou obce a kraje 68, 

tudíž oním potenciálním iniciátorem řízení může být zde buď obecní zastupitelstvo nebo 

zastupitelstvo kraje. Kompetenční spor může mít jednak dimenzi kladnou, kdy se určitý orgán 

nebo územní samosprávný celek cítí být oprávněn vydat rozhodnutí, eventuelně též zápornou, 

ergo orgán státní správy či územní samosprávný celek své rozhodovací oprávnění (v určitém 

smyslu snad dokonce povinnost) popírá. Návrh není přípustný, přísluší-li rozhodnutí sporu o 

kompetenci jinému orgánu dle zvláštního zákona než je Ústavní soud ČR nebo spadá-li do 

pravomoci orgánu společně nadřízenému oběma orgánům ve sporu. Naopak po zahájení 

řízení ztrácí navrhovatel dispozici s procesem v té míře, že ke zpětvzetí návrhu je zapotřebí 

souhlasu Ústavního soudu, jinak jej soud nezastaví a pokračuje v něm vlastně i proti vůli 

navrhovatele. 

Ve svém nálezu určí Ústavní soud, který z orgánů státní správy je příslušný k rozhodnutí ve 

věci uvedené v podání, případně spadá-li tato do pravomoci státu nebo územní samosprávy. 

Došlo-li by mezitím v důsledku mylného přesvědčení státního orgánu nebo orgánu územní 

samosprávy-ovlivněného ať již konáním či zdržením se - k vydání vadného rozhodnutí, je toto 

nálezem Ústavního soudu zrušeno. 

 
67 Srov. ustanovení § 120 a násl. zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu 
68 Srov. ustanovení článku 99 úst. zák. č. 1/1993 Sb., Ústavy ČR 
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Závěrem k této kapitole je třeba připomenout, že s většinou z uvedených zvláštních či spíše 

dalších druhů řízení před Ústavním soudem ČR se – pro většinu případů dodejme naštěstí – 

náš brněnský Ústavní soud doposud ve své více jak desetileté funkční praxi nesetkal (to platí 

například pro řízení v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a inkompatibilitě výkonu funkcí 

poslance nebo senátora, pro řízení o návrhu prezidenta na zrušení usnesení obou 

parlamentních komor dle článku 66 Ústavy, ale též i pro řízení o opatřeních nezbytných 

k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu), se zbylými  (řízení o opravném prostředku 

proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora, řízení v kompetenčních 

sporech mezi orgány státní správy a územní samosprávy) pak značně sporadicky a spíše 

výjimečně. 697071 

S řízením o ústavní žalobě proti prezidentu republiky pak má Ústavní soud ČR prozatím 

jedinou zkušenost, která byla popsána výše, kdy k němu byla podána ústavní žaloba proti 

prezidentu Václavu Klausovi v souvislosti s jeho spornou amnestií. 

 

7.7. Řízení o souladu mezinárodních smluv dle článku 10a a článku 49 Ústavy s ústavními 

zákony 

 

Právní úprava tohoto druhu řízení před Ústavním soudem ČR je obecně podána v článku 87 

odst. 2 Ústavy ČR a obšírněji pak v § 71a a násl. zákona č. 331/1993, o Ústavním soudu ČR, 

ve znění pozdějších předpisů. Tento typ řízení před Ústavním soudem ČR byl do ústavního 

pořádku ČR začleněn v důsledku přijetí ústavního zákona č. 395/ 2001 Sb., kterým se mění 

ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších předpisů, jenž je obecně 

označován jako tzv. „euronovela“ Ústavy ČR. 

K podání návrhu jsou legitimováni jako navrhovatelé buď jedna z komor Parlamentu ČR jako 

celek po předložení mezinárodní smlouvy k ratifikaci, dále též  

skupina nejméně 41 poslanců nebo 17 senátorů po vyslovení souhlasu Parlamentem ČR 

s mezinárodní smlouvou do okamžiku její ratifikace prezidentem republiky, stejný počet 

poslanců nebo senátorů po vyhlášení výsledku referenda, jímž došlo k přijetí mezinárodní 

smlouvy (rovněž do její ratifikace prezidentem republiky) a konečně pak prezident republiky 

 
69 Srov. nález ÚS č. 70/1999 Sb.n.ÚS (senátorka JUDr. Dagmar Lastovecká) 
70 Srov. nález ÚS č. 64/1995 Sb.n.ÚS (Nadace pro rozvoj Boží církve v ČR) 

71 Srov. Vladimír Sládeček, Ústavní soudnictví, Nakl. C.H.Beck, Praha 2003 
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po jejím předložení k ratifikaci. K návrhu je nezbytné vždy předložit též české znění 

posuzované mezinárodní smlouvy. 

 

Účastníky řízení jsou vedle navrhovatele rovněž Parlament ČR, prezident republiky a vláda 

ČR. 

 

Ústavní soud ČR vyjádří svým nálezem buď soulad mezinárodní smlouvy s ústavním 

pořádkem ČR nebo její nesoulad, přičemž v druhé eventualitě je povinen uvést současně 

konkrétní ustanovení ústavního pořádku ČR, v němž rozpor spočívá. Existuje-li v důsledku 

nálezu Ústavního soudu ČR takový rozpor, pak brání ratifikaci mezinárodní smlouvy až do 

jeho odstranění. 

 

 

7.8. Řízení ve věcech referenda o přistoupení České Republiky k Evropské unii 

 

Toto řízení právně upravené v článku 87 odst. 1) písmenech l) a m) Ústavy ČR a navazujícím 

způsobem pak samozřejmě též v zákonu č. 331/1993 Sb., o Ústavním soudu ČR, v platném 

znění v jeho § 125a a násl. mělo v důsledku absence obecné právní úpravy referenda 

v právním řádu České republiky pro dlouhodobý odpor politické reprezentace spíše 

jednorázovou povahu v souvislosti s přistoupením České republiky k Evropské unii a 

v návaznosti na přijetí ústavního zákona č. 515/2002 Sb., lze však předpokládat, že jeho prvky 

budou využity v budoucnu pro případnou úpravu obecného referenda, stane-li se součástí 

českého právního řádu jako prvek přímé demokracie. 

 

Prvním z podtypů v rámci tohoto druhu řízení před Ústavním soudem ČR je řízení o 

nevyhlášení referenda spočívající v podstatě v opravném prostředku proti rozhodnutí 

prezidenta republiky nevyhlásit referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii. 

 

Návrh na zahájení takového řízení může podat buď vláda ČR nebo společně dvě pětiny 

poslanců a dvě pětiny senátorů ve lhůtě dvaceti dní ode dne takového rozhodnutí prezidenta 

republiky popř. pak po marném uplynutí třicetidenní lhůty dle článku 4 ústavního zákona o 

referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii, pokud prezident referendum 

nevyhlásil nebo rozhodl o jeho nevyhlášení. 
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Účastníky řízení jsou vedle navrhovatele vždy též prezident republiky a vláda ČR. 

 

Nálezem Ústavní soud ČR návrh buď zamítne a rozhodnutí prezidenta potvrdí nebo vysloví, 

že prezident je povinen referendum ve lhůtě deseti dnů od vyhlášení nálezu vyhlásit. 

 

Druhým podtypem tohoto řízení před Ústavním soudem ČR je pak řízení o nezákonnosti 

postupu při referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii. K podání návrhu je ve 

lhůtě deseti dnů po skončení hlasování v referendu oprávněn každý občan oprávněný 

v referendu hlasovat. Předmětem řízení je posouzení, zda průběh referenda o přistoupení 

České republiky k Evropské unii je v souladu s příslušným ústavním zákonem nebo se 

zákonem vydaným k jeho provedení. 

 

Účastníkem řízení je vedle navrhovatele ještě orgán pro referendum příslušný a o podání 

takového návrhu je neprodleně Ústavním soudem ČR zpraven též prezident republiky. 

 

Dojde-li Ústavní soud ČR k nálezu, že průběh referenda nebyl v souladu s ústavním zákonem 

o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii nebo se zákonem vydaným k jeho 

provedení a současně mohl být takto ovlivněn výsledek referenda, rozhodne o nevyhlášení 

jeho výsledku a prezident republiky referendum vyhlásí opakovaně. 

 

Dospěje-li však k závěru, že takový nesoulad shledán nebyl nebo shledán byl, avšak nemohl 

v jeho důsledku být ovlivněn výsledek referenda, návrh zamítne. 
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    8. Kontrola ústavnosti právních norem v kontinentálním (evropském) a angloamerickém 

typu právní kultury – srovnání 

 

Na tomto místě – poté, co jsem se pokusil podat výklad někdy stručnější, jindy obšírnější 

k základním pojmům z oblasti ústavní kontroly právních norem, k jejímu vývoji v průběhu 

historie ve světě i u nás, k fungování a postavení Ústavního soudu ČR a konečně též 

v neposlední řadě k jednotlivým typům řízení před ním, domnívám se, že je vhodné přejít zpět 

na obecnou rovinu a pokusit se provést zjednodušenou komparaci pozice ústavního soudnictví 

a jeho orgánů v kontinentálním (evropském) a angloamerickém systému právní kultury. 

 

Pro upřesnění je nutné dodat, že angloamerickým modelem právní kultury je chápáno právo 

v objektivním smyslu vyvinuté z původního anglického obecného práva („common-law“) a 

rozvíjející se zejména na území USA, kde také došlo k originálním úvahám o ústavním 

soudnictví v moderním smyslu, jenž ve svém důsledku ovlivnily jeho další vývoj v různých 

modifikacích v mnoha světových státech (v Africe např. Botswana, Ghana, Keňa, Namibie, 

v Asii Indie, Bangladéš či Pákistán, na americkém kontinentě pak kromě USA též Kanada, 

Argentina, Bolívie, Honduras a dokonce i v Evropě Dánsko, Norsko, Švédsko a Irsko). 

Kontinentálním čili evropským typem právní kultury je pak právní prostředí typické pro země 

evropského kontinentu, na němž došlo ke vzniku ústavní kontroly právních norem nejprve 

v Rakousku (odtud také označení „rakouský model“), odkud se pak rozšířila i do dalších států, 

kde v různých podobách funguje dodnes (v Evropě zejména Albánie, Andorra, Bělorusko, 

Bulharsko, Česko, Estonsko, Německo, Polsko, Rumunsko, Itálie, Malta, omezeně i 

mimoevropské země jako např. Angola, Benin, Egypt, Jihoafrická republika v Africe nebo 

Jižní Korea, Mongolsko či Thajsko v Asii). 72 V této souvislosti je však třeba podotknout, že 

pojem evropského typu právní kultury nelze zaměnit za výraz evropské právo, kterým 

v současnosti chápeme právo evropských společenství resp. Evropské unie (tzv. komunitární 

či unijní právo) jakožto soubor právních norem vytvořených ať už primárně či sekundárně 

oněmi dvěma dnes existujícími evropskými společenstvími resp. jejich příslušnými 

 
72 Pozn. První ze smluv o tzv. Evropském společenství uhlí a oceli (Montánní unie) byla 

v roce 1952 uzavřena na dobu padesáti let a v souvislosti s postupem evr. integrace nebyla již 

v r.2002 obnovena 
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institucemi a upravující poměry v určitých oblastech úpravy a na určité úrovni v jejich 

členských státech v kombinaci s národními právními řády. 73 

Bylo-li dříve již napsáno, že ústavním soudnictvím je nutno rozumět takový postup státu 

(resp. jeho příslušných orgánů), který směřuje k ochraně zachovávání ústavy (případně 

dalších ústavních zákonů u polylegálních ústavních systémů) a kontrole jejího dodržování, 

zdá se být s ohledem na dějinné okolnosti historicky starším modelem ten americký tj. 

všeobecného, decentralizovaného, rozptýleného či difúzního ústavního soudnictví 

praktikovaný na základě úvah Alexandera Hamiltona právě v dnešních USA a státech jimi 

ovlivněných co do typu právní kultury. 

 

Typické pro něj je, že se nezřizuje speciální orgán kontroly ústavnosti, pro jehož kolegium 

soudců či arbitrů by byly stanoveny přísnější kvalifikační předpoklady (např. minimální 

věková hranice, délka právní praxe či zvláštní podmínky inkompatibility), nýbrž že je 

prováděna všemi obecnými soudy v rámci soustavy soudů při jejich rozhodovací činnosti. 

Rovněž nedochází ke stanovení odlišných procesních pravidel, ale postupuje se většinou při 

již zahájeném řízení v rámci zásad běžného procesu. Dalším znakem je převažující konkrétní 

či incidentní způsob kontroly vycházející z iniciativy v podstatě kteréhokoli subjektu, jenž byl 

určitým rozhodnutím autoritativní povahy nebo nezřídka i jiným jednáním poškozen na svých 

ústavně zaručených právech. Mnohdy se tak stává při již započatém řízení a takový podnět 

vlastně napadá nejen onen nesprávný akt či rozhodnutí, nýbrž také konkrétní v dané kauze 

aplikovaný právní předpis.  

 

S výše uvedeným souvisí bezprostředně i třetí charakteristika a sice hovoří-li se o spojení s již 

zahájeným procesem, půjde především o kontrolu následnou (represivní, posteriorní), kdy je 

posuzována právní norma schválená řádně dle platných pravidel v legislativním procesu, jež 

řádně nabyla platnosti a účinnosti a jež je plnohodnotnou součástí právního řádu. 

 

Nezbytná je i zmínka, že většinou je kontrolována ústavnost materiální (vnitřní) zabývající se 

obsahovým souladem právních předpisů s ústavou, což je vlastně rovněž odůvodněno 

iniciativou kterékoli osoby zkrácené na jejích ústavou garantovaných právech, pro níž není 

důležitá formální stránka (byl-li předpis správně přijat, byl-li vydávající orgán dostatečně 

kompetentní), ale právě fakt, neodporuje-li obsah právní normy, na jejímž základě jí byla 

 
73 Srov. Vladimír Sládeček, Ústavní soudnictví, Nakl. C.H.Beck, Praha 2003 
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uložena určitá povinnost či upřeno nějaké právo, ústavnímu pořádku ergo stalo-li se tak 

ústavně správně. 

K rozhodnutí obecného soudu ve věci, jež je dle vykazovaných znaků kontrolou ústavnosti, 

nutno dodat, že není zrušen napadený předpis, účinky bývají obvykle „inter partes“ (mezi 

stranami posuzovaného sporu o právo). Zkrátka soud, jenž je jinak tímto pravidlem právního 

řádu vázán, dospěje k závěru, že toto je protiústavní a neaplikuje jej. Dochází k vytvoření 

precedenčního rozhodnutí (precedens je jak známo jedním ze základních pilířů 

angloamerického modelu právní kultury od nejstarších dob) a platí, že rozhodnutí vyššího či 

nejvyššího soudu je pro všechny soudy nižšího stupně závazné. Ruší se však konkrétní 

rozhodnutí, které svou silou omezovalo ústavně garantovaná práva jednotlivce – stěžovatele. 

 

Vzhledem k pozdější demokratizaci společenských zřízení a konstitucionalizaci evropských 

monarchií, jenž spolu zákonitě postupovaly bok po boku teprve od přelomu 18. a 19. století, 

vznikla nutnost posuzování souladu běžných či tzv. obyčejných právních předpisů s ústavou 

až na v druhé polovině 19. století, tedy o více jak sto let později než na americkém kontinentu 

ve Spojených státech. Stalo se tak nejprve v Rakousku, odkud je tento evropský model 

označován též jako tzv. rakouský, o čemž bylo v této práci napsáno již dříve. Jelikož pak 

historický a společenský vývoj Evropy postupoval poněkud odlišnější cestou než v USA, 

vykazuje i její model ústavního soudnictví odlišnosti v základních typových znacích. 

 

Především evropské státy (včetně těch mimoevropských, které přijaly za svůj evropský typ 

ústavního soudnictví) vytvářejí zvláštní soudní soustavu ústavního soudnictví, jež je mnohdy 

(dokonce lze tvrdit převážně) tvořena jedním jediným orgánem soudního typu, jemuž je celá 

agenda kontroly ústavnosti právních norem svěřena.74 Tento rozhoduje na základě návrhu 

podaného kvalifikovaným způsobem přesně stanoveným okruhem subjektů a vede řízení 

v rámci zákonem určených procesních typů.  

 

Jeho soudcovské kolegium je ustavováno do funkce buď volbou nebo jmenováním hlavou 

státu nezřídka též za souhlasu jiného např. zákonodárného orgánu a preventivně se zkoumá, 

splňují-li kandidáti přísné kvalifikační předpoklady co do věku, odbornosti, bezúhonnosti, 

praxe či zdržení se výkonu jiných výdělečných nebo veřejných postů. V řízení se nepostupuje 

podle obecných procesních pravidel, ty platí většinou pouze subsidiárně, nýbrž dle zvláštních 

 
74 Srov. František Zoulík, Soudy a soudnictví, Nakl. C.H.Beck, Praha 1995 
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procesních regulí. Právní teorie označuje tento popsaný typ ústavního soudnictví jako 

koncentrovaný, centralizovaný či specializovaný. 

 

Vedle z amerického modelu ústavního soudnictví známého konkrétního čili incidentního 

přezkumu ústavnosti právních norem souvisícího s určitým porušením individuálních ústavou 

zaručených práv a svobod se v modelu evropském výrazně prosazuje též kontrola abstraktní, 

jejímž předmětem je zjištění souladu právních předpisů s ústavním pořádkem na základě 

návrhu striktně (zpravidla taxativně) označeného okruhu subjektů bez souvislosti s nějakým 

projednávaným případem. Postačí, aby podezření z takového nesouladu důvodně pojal 

některý z oprávněných potenciálních navrhovatelů. Jelikož zde ovšem absentuje prvek onoho 

nesprávného, nezákonného resp. protiústavního zásahu do soukromoprávní sféry, 

přezkoumává se pouze ústavnost či zákonnost samotná. 

 

Co se týká předstižnosti a následnosti přezkoumávání ústavnosti a zákonnosti právních aktů, 

projevují se v evropském systému oba způsoby. Opakem následného (posteriorního) 

přezkumu vysvětleného výše je kontrola předběžná (nazývaná též jako preventivní, apriorní) 

založená na skutečnosti, že jejím předmětem je právní norma dříve, než se stane platnou 

součástí právního řádu tj. před jejím vyhlášením. Dlužno však přiznat, že předběžný přezkum 

bývá v soudobém pojetí ústavního soudnictví v Evropě spíše méně uplatňovaným. 

 

Stejně jako v předchozím odstavci platí, že evropské státy znají a uznávají jak kontrolu 

formální, tak i materiální ústavnosti. 

V rozhodnutí a jeho prosazení disponují evropské orgány ochrany ústavnosti silnějším 

postavením než jejich ekvivalenty z USA a států jimi ovlivněných, neboť nezřídka vůbec 

nejsou vázány při své činnosti běžnými zákony a jinými právními předpisy nižší právní síly, o 

jejichž ústavnosti či zákonnosti rozhodují, nýbrž pouze ústavou a ústavními zákony, případně 

též mezinárodními smlouvami o lidských právech a základních svobodách. Z této pozice často 

mohou bezprostředně docílit zrušení napadené normy či dosáhnout pozastavení její účinnosti. 

Toto nevylučuje jejich kompetenci zjednat nápravu v individuálním případě, kdy konkrétní 

vadný resp. neústavní právní akt může být jimi bez dalšího zrušen. 
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9. Kontrola ústavnosti právních norem v některých vybraných evropských zemích - srovnání 

9.1. Stručný exkurz do ústavního soudnictví ve Slovenské republice 

 

V rámci této kapitoly věnované srovnání fungování kontroly ústavnosti právních norem v 

některých vybraných evropských zemích bych se chtěl nejdříve krátce zastavit u jednoho 

z evropských systémů ústavního soudnictví, jenž je nám vzhledem ke společnému výchozímu 

bodu reprezentovanému Ústavním soudem ČSFR a zejména pak Ústavnímu soudu dle ústavy 

ČSR z roku 1920, který založil tradici československého ústavního soudnictví, a v neposlední 

řadě díky takřka pětasedmdesátiletému soužití ve společném státě, nejbližší. Jedná se o 

působení ústavního soudu ve Slovenské republice. 

 

Ve slovenském právním řádu je tento právně zakotven na nejvyšší právní úrovni přímo 

v Ústavě Slovenské republiky publikované pod číslem 460/1992 Sb. (později vícekrát 

novelizované), kde se jej přímo dotýkají články 124 až 141. Další zdroj úpravy poskytuje 

zákon Národní rady Slovenské republiky číslo 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu SR 

a konaniu před ním a postaveniu jeho sudcov a dále též interní procesní předpis schválený 

plénem soudu vyhlášený pod číslem 114/1993 Z.z. (Spravovací a rokovací poriadok 

Ústavného súdu SR). 75 

 

Pravomoci Ústavního soudu SR jsou založeny na rozhodování o souladu právních předpisů, 

ústavních stížnostech a podnětech, kompetenčních sporech, věcech volebních a referendu, 

rozpuštění politické strany, obžalobě prezidenta SR, přezkoumávání rozhodnutí Národní rady 

SR ve věcech rozporu osobního zájmu se zájmem veřejným, výkladu ústavních zákonů a 

konečně též souhlasu s trestním stíháním nebo vzetím do vazby předsedy a místopředsedů 

Nejvyššího soudu. Ústavní soud SR dále posuzuje ústavnost a zákonnost voleb prezidenta SR, 

ústavnost lidového hlasování o odvolání prezidenta SR a vyhlašuje uvolnění funkce 

prezidenta SR, nemůže-li ji tento déle než šest měsíců vykonávat. Předsedovi Ústavního 

soudu SR skládá prezident SR svůj prezidentský slib a oznamuje mu svou případnou 

rezignaci. Z výše uvedeného plyne, že pravomoc Ústavního soudu SR je dosti široká, v řadě 

 
75 srov. www.ustavnysud.sk 
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aspektů pak širší než jeho českého protějšku.76 Jeho sídlem je východoslovenská metropole 

Košice. 

Rozhodovací kolegium soudu je tvořeno deseti soudci jmenovanými prezidentem SR na návrh 

Národní rady SR na období sedmi let. Kvalifikační předpoklady pro výkon funkce soudce 

Ústavního soudu SR jsou zejména státní občanství Slovenské republiky, volitelnost do 

Národní rady SR, dosažení věkové hranice čtyřiceti let, vysokoškolské právnické vzdělání a 

patnáctiletá právní praxe. Po svém jmenování musí být soudci apolitičtí a splnit podmínku 

inkompatibility. 

 

Orgány Ústavního soudu SR jsou jeho plénum, dva tříčlenné senáty, předseda a 

místopředseda jmenovaní prezidentem SR, organizaci pak dotváří kancelář soudu, v jejímž 

čele stojí předsedou Ústavního soudu jmenovaný vedoucí. 

 

Co se týče řízení před Ústavním soudem SR, iniciativou na zahájení řízení disponují 

(samozřejmě vždy dle konkrétního procesního typu) pětina poslanců Národní rady SR, 

prezident SR, obecný soud v souvislosti se svou rozhodovací činností, generální prokurátor 

SR, osoba, o jejímž právu se má konat řízení v případech dle článku 127 Ústavy SR a konečně 

též kterákoli fyzická či právnická osoba namítající porušení svých práv. 

 

Formální a obsahové prvky návrhu jsou obdobné jako u nás a stejně tak je i obligatorní 

zastoupení advokátem nebo komerčním právníkem s výjimkou vedlejšího účastníka a státního 

orgánu. 

 

Došlý návrh je nejprve předběžně posouzen a spolu se základní charakteristikou poté předán 

předsedovi soudu jenž jej předá soudci zpravodaji dle rozvrhu práce. Tento jej může odložit 

pouze v případě, nejde-li zjevně o návrh ani o podnět k zahájení řízení. Poté, není-li odmítnut, 

postupuje návrh do pléna či senátu soudu, kde je neveřejně předběžně projednán. Ze zákonem 

stanovených důvodů může být návrh odmítnut (i zde platí překážky litispendence a res 

iudicata) nebo je přijat k dalšímu řízení, o němž se zpravidla koná ústní jednání. Závěrečná 

porada a hlasování jsou neveřejné, každý ze soudců je povinen hlasovat pro některý 

z předložených návrhů. Vyjádření skupinového nebo jednotlivého nesouhlasu (v ČR separátní 

 
76 Srov. Vladimír Sládeček, Ústavní soudnictví, Nakl. C.H.Beck, Praha 2003 
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či minoritní votum) má na Slovensku toliko interní povahu a neuveřejňuje se spolu 

s rozhodnutím. 

 

Ústavní soud SR rozhoduje ve věci samé nálezem, v ostatních případech (zejména procesního 

charakteru) usnesením, ve věci obžaloby prezidenta SR pak rozsudkem. Výroková část nálezu 

ve věci nesouladu právních předpisů musí být obligatorně uveřejněna ve Sbírce zákonů 

(„Zbierka zákonov“). Jednou ročně pak Ústavní soud SR vydává Sbírku usnesení Ústavního 

soudu Slovenské republiky. 

 

Slovenský systém ústavní kontroly právních norem je svým fungováním velmi blízký 

systému českému, což je nepochybně důsledkem po desetiletí trvající koexistence v rámci 

československé federace a zejména pak společnou obnovou ústavního soudnictví po skončení 

období komunistické totality po roce 1989 Ústavním soudem ČSFR, z něhož české i 

slovenské moderní ústavní soudnictví vycházelo. Přes mnohé odlišnosti lze konstatovat, že 

postavení ústavních soudů v obou zemích je v rámci jejich právních řádů velmi podobné. 

 

9.2. Stručný exkurz do ústavního soudnictví ve Spolkové   republice Německo 

 

Německý Spolkový ústavní soud (Bundesverfassungsgericht), jehož sídlem je západoněmecké 

město Karlsruhe ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko vznikl roku 1951 a podobně 

jako další soudní orgány ústavní kontroly právních norem v jiných evropských i 

mimoevropských zemích kontinentálního typu právní kultury je primárně zmocněn 

k provádění kontroly souladu právního řádu s německou spolkovou ústavou (Grundgesetz) a 

kontroly jejího dodržování zejména s ohledem na oblast základních lidských práv a 

demokratických principů, kdy v tomto směru v průběhu svého déle jak šedesátiletého 

rozhodovacího působení významným způsobem přispěl k náhledu na Spolkovou republiku 

Německo jako na moderní demokratický právní stát, což bezpochyby mělo a má velký 

význam při vyrovnání se s temnou totalitní minulostí země v meziválečném a válečném 

období. 

 

Spolkový ústavní soud je ústavním orgánem, jenž nepodléhá státnímu dohledu a jakákoli 

ingerence státu do jeho působení je absolutně nepřípustná, jeho správu vede prezident a o 

zásadních organizačních záležitostech rozhoduje plénum soudu. Postavení soudu v rámci 
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německého spolkového právního řádu je upraveno jednak Spolkovou ústavou (Grundgesetz) a 

dále pak podrobněji v zákoně o Spolkovém ústavním soudu (Gesetz über das 

Bundesverfassungsgericht). Tato úprava jeho právní pozice je tedy srovnatelná s ostatními 

státy nejen střední Evropy ale v podstatě v rámci celého kontinentálního typu právní kultury77. 

 

Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu je ve svém důsledku na vnitrostátní spolkové úrovni 

konečné a nenapadnutelné a všechny dotčené státní orgány a instituce jsou jím vázány. Práce 

soudu má sice i svou do jisté míry politickou rovinu, pokud je předmětem zkoumání ústavnost 

popř. neústavnost zákona, v žádném případě však není politickým orgánem, neboť jeho 

jediným měřítkem je toliko spolková ústava a v tomto směru lze jeho práci označit snad jen za 

jisté určování ústavního rámce pro politický prostor, kdy omezení výkonu státní moci je 

jedním ze znaků právního státu. 

 

Spolkový ústavní soud se skládá z šestnácti soudců volených na dobu dvanácti let, přičemž 

znovuzvolení po uplynutí funkčního období není přípustné. Jednu polovinu soudců volí dolní 

komora spolkového parlamentu Spolkový sněm (Bundestag) a druhou pak jeho horní komora 

Spolková rada (Bundesrat) a to vždy kvalifikovanou dvoutřetinovou většinou.  

 

Při své činnosti pak soud rozhoduje buď v senátech nebo v komorách. Soud se skládá ze dvou 

osmičlenných senátů, přičemž viceprezident soudu je předsedou prvního senátu a prezident 

předsedou druhého senátu. Příslušnost k rozhodování o ústavních stížnostech 

(Verfassungsbeschwerde) a kontrole právních norem (Normenkontrolle) je rozdělena mezi 

oba senáty, ve všech ostatních řízeních rozhoduje druhý senát. Každý ze senátů se dále dělí na 

vždy tříčlenné komory, které rozhodují především o přijetí popř. odmítnutí ústavní stížnosti, 

kdy odmítnutí má za následek skončení řízení. Podmínkou přijetí ústavní stížnosti komorou 

soudu je zjevná důvodnost, ve věcech zásadního významu však rozhoduje senát. 

 

Patrnější navenek je v první řadě práce senátů, jelikož pouze ony vedou ústní jednání 

v projednávaných věcech, přesto nelze upřít význam působení komor, které vyřizují 

významnou část nápadu agendy ke Spolkovému ústavnímu soudu. Z veřejně dostupných 

statistik lze vyčíst, že v letech 1951 až 2006 (tedy za pět a půl dekády fungování soudu) 

přijaly senáty 6.783 rozhodnutí a v identickém období bylo vydáno 133.831 komorových 

 
77 srov. www.bundesverfassungsgericht.de 
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usnesení, což se při současném počtu přibližně 6.000 ústavních stížností ročně jeví jako velmi 

potřebné odlehčení pro senátní rozhodování. 

 

Plénum soudu je složeno ze všech šestnácti soudců a rozhoduje vedle organizačních 

záležitostí a příslušnosti jednotlivých senátů též v případech odlišného právního posouzení 

mezi senáty. 

 

Řízení před Spolkovým ústavním soudem lze zahájit, jak je to obvyklé u obdobných soudních 

orgánů v jiných zemích, výlučně na návrh a v této souvislosti je nezbytné poznamenat, že 

výčet typů řízení je taxativní a je podán obdobně jako úprava právního postavení soudu jak ve 

spolkové ústavě tak i v zákoně o Spolkovém ústavním soudu. Jmenovitě jde o řízení o ústavní 

stížností (Verfassungsbeschwerde), řízení o kontrole právních norem 

(Normenkontrollverfahren ) a řízení o ústavním sporu (Verfassungsstreit). 

 

Pravomoci Spolkového ústavního soudu jsou založeny na rozhodování o souladu právních 

předpisů s ústavou a to jak v rámci takzvané abstraktní kontroly/ abstrakte Normenkontorlle 

(kdy je rozhodováno na základě návrhu přesně určeného okruhu navrhovatelů bez ohledu na 

konkrétní řízení) tak i kontroly konkrétní/ konkrete Normenkontrolle (kdy je rozhodováno na 

základě návrhu běžných soudů v souvislosti s jejich rozhodovací činností), ústavních 

stížnostech a podnětech/ Verfassungsbeschwerde, kompetenčních sporech na spolkové 

úrovni/ Organstreitverfahren, kompetenčních sporech mezi spolkovými zeměmi a "spolkem"/ 

Bund-Länder-Verfahren, věcech volebních/ Wahlprüfungsbeschwerde (zde je rozhodováno ve 

dvou podtypech řízení, jednak o nepřipuštění politické strany do voleb - 

Nichtanerkennungsbeschwerde a dále pak o platnosti volby resp. získání či ztráty 

poslaneckého mandátu - Wahlprüfungsbeschwerde), rozpuštění politické strany/ 

Parteiverbotsverfahren (v tomto řízení je rozhodováno na návrh kterékoli z parlamentních 

komor - Bundestag a Bundesrat popř. spolkové vlády - Bundesregierung o rozpuštění 

politické strany, která programově směřuje proti ústavnímu pořádku).  

 

Řízení o ústavní stížnosti je nejvýznamnějším a také nejfrekventovanějším druhem řízení před 

Spolkovým ústavním soudem (při zkoumání dostupných statistik lze zjistit, že v letech 1951 

až 2005 bylo z celkového počtu  
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157.233 návrhů podaných k cit. soudu 151.424 ústavních stížností, z nichž však většina 

nebyla vůbec přijata k rozhodnutí pro nedůvodnost a pouhých 3.699 tj. přibližně 2,5 % bylo 

úspěšných). 

 

Základní úprava podaná v čl. 1 až 19 resp. čl. 20, 33,38,101,103 a 104 spolkové ústavy a dále 

pak v § 23 a § 92 zákona o Spolkovém ústavním soudu přiznává každému právo podat ústavní 

stížnost, cítí-li se veřejnou mocí (öffentliche Gewalt) poškozen na svých základních právech 

(Grundrechte) popř.  právech postavených na roveň základním právům (grundrechtsgleiche 

Rechte), jimiž jsou práva, která sice nejsou systematicky uvedena v katalogu základních práv, 

je jim však poskytována identická ochrana (např. právo na odpor /Widerstandrecht/, občanské 

právo rovnosti, volební právo /Wahlrecht/, právo na zákonného soudce /gesetzlicher Richter/ 

aj.) Při své činnosti je soud zmocněn toliko k přezkoumávání ústavnosti popř. neústavnosti 

aktu veřejné moci, nezabývá se věcnou stránkou posuzované kauzy, jíž může případně předat 

jinému příslušnému soudu v rámci soudní soustavy. 

 

Ústavní stížnost podaná ke Spolkovému ústavnímu soudu má obligatorně písemnou formu a 

musí obsahovat zejména označení výsostného aktu veřejné moci, proti němuž směřuje,  

základní popř. jemu na roveň postavené právo, které tímto zásahem státní moci bylo dotčeno 

resp. poškozeno,  popis všeho, v čem je poškození ústavnosti stěžovatelem spatřováno a 

konečně musí být doloženo, že stěžovatel  vyčerpal před podáním ústavní stížnosti všechny 

řádné prostředky nápravy vadného stavu. Lhůta pro podání ústavní stížnosti je jeden měsíc a 

musí k ní být připojeno i úplné a vyčerpávající odůvodnění, prodloužení lhůty soudem není 

přípustné. Pouze v případě, kdy stěžovatel nedodrží lhůtu bez vlastního zavinění, má 

dodatečné dva týdny pro nápravu počínaje dnem odpadnutí důvodů nedodržení. 

 

Co se týče směřování ústavní stížnosti proti ustanovením zákonů a jiných právních předpisů, 

je toto přípustné jen velmi výjimečně a to za předpokladu, že takovéto ustanovení 

bezprostředně poškozuje ústavně garantovaná základní a jim rovná práva stěžovatele jeho 

konkrétní aplikací veřejnou mocí, podmínkou je dodržení lhůty jednoho roku od účinnosti 

právního předpisu a současně opět vyčerpání všech ostatních řádných opravných prostředků. 

 

Zastoupení v řízení o ústavní stížnosti není obligatorní, stěžovatel se ovšem může nechat 

zastoupit advokátem nebo učitelem práva na některé z německých právnických fakult, 

zastoupení jiným zmocněncem je přípustné výjimečně za předpokladu, že je to věcně účelné. 
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Plná moc musí mít písemnou formu a být výslovně určena pro zastoupení v řízení před 

Spolkovým ústavním soudem. 

 

Řízení o ústavní stížnosti není principielně zpoplatněno, na rozdíl od např. české právní 

úpravy však může soud uložit dle § 34 odst. 2 zákona o Spolkovém ústavním soudu  pokutu 

takovému stěžovateli, který svým podáním tuto formu ústavně-právní ochrany zjevně 

zneužije. Případné zpětvzetí návrhu, které je možné až do vydání rozhodnutí, však poplatku 

nepodléhá. 

 

Z výše uvedeného plyne, že pravomoc Spolkového ústavního soudu je sice rozsáhlá, chybí 

však ve srovnání s jeho českým protějškem některé významné druhy řízení, které v českém 

systému ústavního soudnictví jsou (např. ústavní žaloba proti hlavě státu, jiné řízení týkající 

se výkonu funkce hlavy státu popř. přezkoumávání mezinárodních smluv apod.). 

 

9.3. Stručný exkurz do ústavního soudnictví v Rakousku 

 

Ústavní soud Rakouské republiky (Verfassungsgerichtshof) se sídlem v rakouském hlavním 

městě Vídni, který se při své činnosti hlásí k odkazu rakouského Říšského soudu působícímu 

v době Rakouska-Uherska jako konstituční monarchie v letech 1867 až 1918 (resp. soud 

existoval až do roku 1919) a jehož fungování v rámci středoevropského prostoru přispělo 

k označení celého modelu ústavního soudnictví jako tzv. rakouský model, o němž bylo v této 

práci pojednáno dříve, je stejně jako další obdobné soudní orgány kontroly ústavnosti povolán 

především k ochraně ústavy a ústavnosti, dojde-li k jejímu porušení kteroukoli státní institucí, 

jež je principielně povinna ji dodržovat, stejně tak pak přezkoumává ústavnost zákonů a 

zákonnost dalších právních předpisů. V rámci své činnosti soud rozhoduje na návrh a 

s konečnou platností. 

 

Ústavní soud Rakouské republiky je ústavním orgánem, jenž podobně jako jeho ekvivalenty 

ve většině demokratických právních států nepodléhá státnímu dohledu a jakákoli ingerence ze 

strany státu do jeho působení je absolutně nepřípustná. V čele soudu stojí jeho prezident, jenž 

vystupuje jednak jménem soudu navenek a dále pak řídí jeho interní fungování (zejména 

vnitřní organizaci, personální záležitosti nebo rozpočet), prezidentovi je v této souvislosti k 

dispozici při justiční správě kancelář (tzv. Präsidialdirektion) řízená ředitelem 
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(Präsidialdirektor) a sestávající z více oddělení. Postavení soudu v rámci rakouského právního 

řádu je upraveno na nejvyšší úrovni především Spolkovou ústavou (Bundesverfassungsgesetz) 

a dále pak podrobněji v zákonu o ústavním soudu  

 

(Verfassungsgerichtshofgesetz). Lze konstatovat, že tato úprava jeho právní pozice je  

srovnatelná v rámci kontinentálního typu právní kultury, avšak jistým rakouským specifikem 

je subsidiární platnost jednak civilních procesních předpisů (Zivilprozessordnung) případně 

trestních procesních předpisů (Strafprozessordnung) pro případy obžaloby nejvyšších orgánů 

podle čl. 142 a 143 rakouské ústavy, subsidiarita připadá v úvahu tehdy, není-li poskytnuta 

dostatečně vyčerpávající úprava v samotném zákonu o ústavním soudu.78 

 

Rozhodnutí ústavního soudu je na vnitrostátní úrovni konečné a nenapadnutelné a všechny 

dotčené státní orgány a instituce jsou jím vázány. Do rozhodovací činnosti soudu jsou 

nepřípustné jakékoli politické zásahy a jeho jediným měřítkem je, tak jak je to pro právní stát 

typické, kontrola ústavnosti či neústavnosti zákonů popř. zkoumání zásahů veřejné moci do 

ústavně zaručených práv jednotlivců. 

 

Rakouský ústavní soud se skládá z předsedy (Präsident) a místopředsedy (Vizepräsident), 

dvanácti soudců a šesti náhradníků. Zvláštností je, že jejich funkční období není časově 

omezeno a končí v podstatě až uplynutím roku, v němž soudce nebo náhradník dovrší věk 

sedmdesáti let, byť není vyloučeno zkrácení na základě rozhodnutí soudu samotného. Soudci i 

náhradníci musí samozřejmě disponovat právnickým vzděláním a rekrutují se jednak z 

různých částí Rakouska a zpravidla z různých okruhů právní praxe (např. advokáti, soudci, 

úředníci, státní zástupci či vysokoškolští učitelé), kterou mohou nadále vykonávat (s 

výjimkou státních úředníků, u nichž platí neslučitelnost výkonu obou funkcí). Jmenováni jsou 

spolkovým prezidentem na návrh, přičemž předsedu, místopředsedu a polovinu soudců a 

náhradníků navrhuje spolková vláda, druhou polovinu soudců a náhradníků pak navrhují obě 

parlamentní komory (Nationalrat a Bundesrat). Byť návrhy osob soudců a náhradníků mohou 

mít tak jako v jiných zemích politické pozadí, platí, že po svém ustavení do funkce jsou 

striktně apolitičtí. 

 

 
78 srov. www.vfgh.gv.at 
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Další ze zvláštností ústavního soudu Rakouské republiky je, že nerozhoduje v senátech nebo 

komorách, nýbrž výlučně v plénu, přičemž usnášeníschopnost je dána, je-li přítomen 

předsedající (Präsident popř. Vizepräsident) a alespoň osm soudců (v některých případech pak 

postačují čtyři soudci tzv. "kleine Besetzungen"). Podklad pro rozhodnutí připravují stálí 

referenti volení plénem soudu z jeho členů a rozhodování pak probíhá obvykle čtyřikrát do 

roka ve velmi intenzivních několikatýdenních kampaních. 

 

Řízení před rakouským ústavním soudem se zahajuje na písemný návrh, přičemž u 

individuálních návrhů platí obligatorní zastoupení advokátem. Návrh je dle typu řízení 

pojmenován jako stížnost (Beschwerde), návrh (Antrag), žaloba (Klage), napadení volby 

(Wahlanfechtung) nebo obžaloba (Anklage), přičemž výčet typů řízení je taxativní a je podán 

obdobně jako úprava právního postavení soudu jak ve spolkové ústavě tak i v zákoně o 

ústavním soudu.  

 

Těžiště pravomoci ústavního soudu Rakouské republiky je založeno na rozhodování o souladu 

právních předpisů s ústavou a to jednak v rámci abstraktní kontroly (kdy je rozhodováno na 

základě návrhu přesně určeného okruhu navrhovatelů bez ohledu na konkrétní řízení, zde jsou 

kvalifikovanými navrhovateli např. spolková vláda, zemské vlády, část členů spolkových 

parlamentních komor, část členů zemských sněmů) tak i konkrétní kontroly (kdy je dán návrh 

z úřední povinnosti soudů při jejich rozhodovací činnosti), jedná se o přezkoumání ústavnosti 

zákonů/ Verfassungswidrigkeit von Gesetzen a přezkoumání souladu předpisů nižší právní 

síly se zákony/ Gesetzwidrigkeit von Verordnungen und 

Wiederverlautbarungskundmachungen, dále pak přezkoumání souladu státních smluv s 

právním řádem co do ústavnosti i zákonnosti/ Rechtswidrigkeit der Staatsverträge. Ústavní 

soud též rozhoduje o individuálních stížnostech proti rozhodnutím správních soudů (má-li 

jimi být dotčeno právní postavení jednotlivce)/ Beschwerde gegen Erkenntnisse der 

Verwaltungsgerichte.  

 

Z dalších zvláštních typů řízení před rakouským ústavním soudem je třeba zmínit zejména 

řízení ve věci napadení volby/ Wahlanfechtungen (zde lze napadnout v podstatě všechny 

volby, zajímavým případem z poslední doby bylo rozhodnutí o opakování volby spolkového 

prezidenta v roce 2017), řízení ve věci napadení lidových hlasovaní a evropských občanských 

iniciativ/ Anfechtungen von Volksbegehren, Volksbefragungen, Volksabstimmungen und 

europäischen Bürgerinitiativen, řízení ve věci ztráty mandátu/ Mandatverlust, řízení ve věcech 
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žalob proti územním celkům pro určité majetkově-právní nároky/ Klagen gegen 

Gebietskörperschaften wegen bestimmter vermögensrechtlicher Ansprüche, řízení ve věcech 

kompetenčních sporů/ Kompetenzkonflikte a řízení ve věcech stanovení kompetencí/ 

Kompetenzfeststellungen, řízení o sporech týkajících se parlamentních vyšetřovacích výborů/ 

Streitigkeiten betreffend parlamentarische Untersuchungsausschüsse a konečně řízení o 

obžalobě proti státním orgánům (ústavním činitelům)/ Anklage gegen Staatsorgane (jedná se 

jednak o případ impeachmentu, kdy je obžalován spolkový prezident pro porušení spolkové 

ústavy, dále pak o obžaloby jiných subjektů, jimiž jsou např. členové spolkové či zemské 

vlády, zemský hejtman a další). 

 

Co se týče četnosti jednotlivých druhů řízení před ústavním soudem Rakouské republiky, je s 

ohledem na dostupné statistiky zdaleka nejčastější stížnost proti rozhodnutím správních soudů 

jako ochrana práv jednotlivců, následována přezkoumáváním zákonů a nařízení. 

 

Z výše uvedeného lze vyvodit, že pravomoc rakouského ústavního soudu je značně rozsáhlá 

co do abstraktní i konkrétní kontroly právních norem a zvláštních typů řízení, kdy je patrná 

výrazná specializace, ve srovnání s jeho českým protějškem je ovšem o poznání zúžena 

ochrana individuálních práv jednotlivce v rámci ekvivalentu českého řízení o ústavní stížnosti 

a dále pak absentuje řízení týkající se politických stran. 
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10. Kontrola právních norem v evropském právu 

 

Bude-li v rámci této kapitoly pojednáváno o evropském právu, nebude se jednat ani o 

evropský typ právní kultury ani o právní řády jednotlivých evropských států, nýbrž o soubor 

právních norem vytvořený ať už originárně (primárně) nebo i derivovaně (sekundárně)  

původními třemi, dnes dvěma zbývajícími evropskými společenstvími (Evropské společenství 

uhlí a oceli, Evropské hospodářské společenství resp. Evropské společenství a Evropské 

společenství pro atomovou energii) tvořícími jádro evropské integrace po druhé světové 

válce. 

 

Má-li se však docílit takového stupně sjednocení, aby mohlo být řeči o jeho funkčnosti a 

efektivnosti, musí též existovat v jeho kontextu takový systém zajišťující právní ochranu 

právnímu řádu evropských společenství poskytovanou nejenom jednotlivým občanům 

Evropské unie, ale též jejím orgánům, členským státům a dalším subjektům na té úrovni, že 

v podstatě lze hovořit o samostatném a nezávislém evropském soudnictví. 79 Toto je 

realizováno v taxativně stanovených druzích řízení před orgány soudní soustavy evropských 

společenství, jimiž jsou Evropský soudní dvůr a Soud prvního stupně označovaný nezřídka 

též jako Soud první instance. Tyto dvě evropské soudní stolice jsou při plnění svých úkolů 

značně ovlivněny společnými ústavními tradicemi členských států Evropské unie a zároveň 

však také obráceně výsledky jejich tvůrčího rozhodování nemalou měrou působí na jednotlivé 

národní právní řády. V tomto smyslu lze evropské soudnictví označit za jistý integrační faktor 

definující svým způsobem vztah práva evropského a právních systémů evropských států. 80 

Pro úplnost shora uvedeného výčtu je ještě třeba zmínit vliv judikatury Evropského soudního 

dvora na dotváření evropského práva skrze zobecnění některých tendencí a specifik. 

 

Z pohledu ucelenosti a komplexnosti právní úpravy lze konstatovat, že evropské právo – na 

rozdíl od vnitrostátních právních řádů – nezná jednotnou procesní kodifikaci. Procesní normy 

jsou obsaženy jak v právu primárním tak i sekundárním. 

 

 
79 Srov. článek 31 SESUO, článek 220 SES, článek 136 SEURATOM 

80 Srov. Tichý/Arnold/Svoboda/Zemánek/Král, Evropské právo, Nakl. C.H.Beck, Praha 2010 
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Základními předpisy jsou bezesporu zakladatelské smlouvy oněch jednotlivých evropských 

společenství. 81 Článek 4 Smlouvy o společných orgánech evropských společenství z roku 

1957 sjednocuje řízení  

 

pro všechna společenství před jediný soud – Evropský soudní dvůr, upravuje jeho strukturu a 

průběh procesu před ním. Dalšími normami jsou zejména Procesní řád Evropského soudního 

dvora, Kancléřský řád Evropského soudního dvora (úprava fungování kanceláře, zpoplatnění 

jednotlivých úkonů, vedení rejstříku apod.) a v neposlední ředě též Procesní řád Soudu 

prvního stupně, který bylo nezbytné zřídit pro enormní nával agendy k Evropskému soudnímu 

dvoru překračující značně jeho kapacitu. 

 

Z výše napsaného vyplývá, že evropská společenství a ani Evropská unie, jež je na základě 

Lisabonské smlouvy platné od 01.12.2009 nahrazuje a je právní nástupkyní Evropského 

společenství (ES), nevytvářejí jakousi evropskou soudní supersoustavu  více soudních orgánů, 

nýbrž že zcela respektují soudní soustavy každého jednoho členského státu a Evropský soudní 

dvůr popř. Soud první instance plní komplexní a ucelenou funkci soudní ochrany v rámci 

evropského práva. 

 

Z pohledu zadání, s nímž se konfrontuje tato práce, je důležité tvrzení, že Evropský soudní 

dvůr je mimo jiné též orgánem kontroly právních norem na evropské úrovni nebo snad 

jakýmsi evropským kvazi ústavním soudem. Předmět takovéto kontroly je do značné míry 

dosud ne úplně jednoznačně vymezitelný, přesto panuje prozatím v teorii i praxi shoda, že 

kontrolován má být především soulad norem sekundárních s normami primárními, jimiž jsou 

zejména zakladatelské smlouvy jednotlivých společenství, které lze obecně chápat jako 

základy evropského práva a tedy jako formu ústavních listin, s nimiž sekundární normy nesmí 

být v rozporu. 

 

Předmětem přezkumu Evropským soudním dvorem se mohou stát též otázky souvisící se 

souladem vnitrostátních právních norem a norem evropského práva, o jejichž posouzení 

 
81 Srov. článek 31-45,88 a 89 SESUO, článek 220 a násl. SES, článek 136 a násl. 

SEURATOM 
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jakožto předběžných otázek může v souvislosti se svou konkrétní rozhodovací činností 

požádat vnitrostátní soud. 

 

Dále Evropský soudní dvůr působí na poli ochrany ústavních práv zaručených právními 

předpisy nejvyšší právní síly na úrovni národních právních řádů jakožto i ochrany tzv. právem 

konkrétně nespecifikované „dobré víry“ v právních vztazích. Zde ovšem nastupuje zpravidla 

až v okamžiku, kdy všechny cesty nápravy ve vnitrostátním měřítku (včetně ústavního 

soudnictví) jsou zcela vyčerpány – a to jako instance působící ve svých verdiktech absolutní 

silou přesvědčivosti vůči členským státům společenství. 

 

Za určitý projev individuální a konkrétní kontroly právních norem lze v podstatě považovat i 

Evropským soudním dvorem prováděnou ochranu jednotlivců proti opatřením výkonné moci 

(orgánů společenství) a to buď v případech, kdy jejími akty došlo k neoprávněným zásahům 

do právem chráněných zájmů subjektů, nebo tehdy, vznikla-li určitá poškození v důsledku 

nečinnosti úřadů. 

 

K formě a průběhu řízení před Evropským soudním dvorem nutno uvést, že chápáno dle 

znaků právní úpravy charakterizujících jednotlivé postupy soudu, lze rozlišovat mezi čtrnácti 

základními typy procesů, z nichž zejména některé, u nichž to bude později blíže 

konkretizováno, vykazují jistou podobnost s řízeními zajišťujícími nejvyšší resp. kvazi 

ústavní kontrolu či přezkum souladu právních norem buď s normami jinými (zpravidla vyšší 

právní síly) nebo určitými obecně uznávanými právními principy a zásadami. Jejich výčet je 

následující: řízení o porušení Smlouvy, řízení o žalobě na neplatnost, řízení o žalobě na 

nečinnost, řízení o náhradu škody, řízení o pracovně právních a obdobných nárocích, řízení o 

předběžné otázce, incidenční řízení, rozhodčí řízení, mezinárodní arbitráž, řízení o posudku a 

jiných dokumentech, žaloby z bankovního sektoru (Evropská investiční banka a Evropská 

ústřední banka), řízení o předběžné otázce a posudku ve věcech vízové, azylové a 

přistěhovalecké a jiné politiky (hlava IV Smlouvy o založení Evropského společenství) a 

řízení podle hlavy VI Smlouvy o založení Evropské unie. 82 

 

 
82 Srov. Tichý/Arnold/Svoboda/Zemánek/Král, Evropské právo, Nakl. C.H.Beck, Praha 2010 
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Z pohledu problematiky, s níž se konfrontuje tato práce jsou zajímavými zejména řízení o 

potušení Smlouvy, řízení o žalobě na neplatnost, řízení o žalobě na nečinnost a částečně též 

řízení o předběžné otázce, neboť jejich účel a funkce v mnohém zapadá do působnosti 

národních či dle terminologie evropského práva tzv. vnitrostátních ústavních soudů 

v souvislosti s abstraktní i konkrétní kontrolou právních norem. 

 

Řízení o porušení Smlouvy 

 

Předmětem tohoto druhu řízení je porušení Smlouvy (rozumí se Smlouva o založení 

Evropského společenství, Smlouva o založení EURATOM, dříve též Smlouva o založení 

Evropského společenství uhlí a oceli – do roku 2002) státem spočívajícím v jednání jeho 

orgánu, a to jak jednáním pozitivním (konáním), tak i opomenutím. Stejně tak sem patří též 

jednání v rozporu s primárním i sekundárním právem. Cílem řízení je pak logicky dosažení 

dodržování povinností členskými státy, které pro ně ze zakladatelských smluv vyplývají, 

rozhodnutí Evropského soudního dvora má tedy zabránit státům v protismluvním jednání. 

 

Oprávnění k podání žaloby (jakousi aktivní žalobní legitimaci) má kterýkoli členský stát proti 

jinému členskému státu, nabude-li přesvědčení, že žalovaný jednal v rozporu se Smlouvou, 

přičemž platí silně dispozitivní povaha takovéhoto žalobního návrhu, většina z nich je však 

vyřízena v předběžném řízení před Evropskou komisí a přibližně 10 až 20 % rozhoduje 

Evropský soudní dvůr.83  

 

S ohledem na skutečnost, že zakladatelské smlouvy suplují v podstatě ústavní listiny, lze 

v tomto procesním druhu právě spatřovat jeden z projevů incidenční ústavní kontroly 

právních norem na celoevropské úrovni. 

 

Řízení o žalobě na neplatnost 

 

Tento procesní typ má pro evropské právo zcela zásadní význam, jelikož zajišťuje, aby 

sekundární právo bylo v souladu se zakládacími smlouvami a předpisy práva primárního. 

Cílem, jehož má být před Evropským soudním dvorem dosaženo, je zejména odstranění 

 
83 Srov. Tichý/Arnold/Svoboda/Zemánek/Král, Evropské právo, Nakl. C.H.Beck, Praha 2010 
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protiprávního aktu vydaného orgánem Společenství, tedy takového aktu, jenž má být dle 

žalobcova názoru v rozporu s některou ze zakladatelských smluv případně s primárním 

právem. Věcná příslušnost je v současnosti rozdělena mezi Evropský soudní dvůr a Soud 

první instance, přičemž pro žaloby podané privilegovanými žalobci (tj. členskými státy a 

orgány Společenství) je příslušný pochopitelně Evropský soudní dvůr.  

 

Žalobci mohou být jak členské státy a orgány Společenství, tak i všechny další soukromé 

fyzické a právnické osoby, uvedený přívlastek „soukromé“ není neodůvodněný, protože státy 

jsou aktivně legitimovány jakožto subjekty mezinárodního práva veřejného a jiné veřejné 

právnické osoby vnitrostátního práva (např. územní celky, provincie apod.) toto oprávnění 

nemají. 

 

Žaloba směřuje proti tomu orgánu, jenž dotčený právní akt vydal, přičemž jmenovitě jde o 

Evropskou radu, Evropskou komisi, Evropskou ústřední banku a Evropský parlament. 

 

Jelikož předmětem žaloby na neplatnost mohou být závazné právní akty ve formě nařízení, 

směrnic a rozhodnutí, je ji možno chápat jako projev abstraktní kontroly právních předpisů na 

evropské úrovni. 

 

Řízení o žalobě na nečinnost 

 

Tato žaloba je pokládána za jakýsi doplněk k řízení uvedenému výše tj. k žalobě na 

neplatnost, přičemž oběma žalobním druhům je společný jistý specifický projev porušení 

zakladatelských smluv orgánem Společenství. Zatímco žaloba na neplatnost směřuje proti 

jednání orgánu Společenství aktivní povahy, jehož výsledkem je vydání aktu odporujícího 

jedné ze zakladatelských smluv, je u žaloby na nečinnost předpokládán prvek nekonání resp. 

opomenutí konání orgánem Společenství tehdy, je-li to jeho povinností a je-li tímto porušena 

některá ze zakladatelských smluv. 

 

Žalobci mohou být jednak členské státy a orgány Společenství mající v procesu postavení 

privilegovaných žalobců, dále pak také soukromé fyzické a právnické osoby jakožto žalobci 

neprivilegovaní, k nimž přistupují například též ústřední banky členských států Společenství 

s oprávněním žalovat Evropskou ústřední banku. 
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Žalovanými subjekty jsou pak především Evropská rada a Evropská komise, a to i tehdy, 

delegovaly-li tyto instituce na jiné subjekty své oprávnění. 

 

Souvislost s kontrolou právních norem ústavního charakteru na evropské úrovni je nutno 

shledávat zejména v aspektu zásahu evropských soudních orgánů proti nečinnosti úřadů, jíž 

mohou  mnohdy být poškozena práva zajištěná evropskými právními akty nejvyšší právní 

síly, jaké je třeba spatřovat právě v zakladatelských smlouvách evropských společenství. 

 

Řízení o předběžné otázce 

 

Řízení o předběžné otázce je velmi častým a hojně využívaným procesním typem evropského 

soudnictví, které významnou měrou přispívá k integraci evropského právního systému a 

shodné aplikaci norem evropského práva v jednotlivých členských státech Společenství. 

 

Jde o nesporné řízení reflektující skutečnost, že mnohé prameny evropského práva jsou 

vnitrostátně bez dalšího přímo aplikovatelné a to jak na úrovni primární tak i sekundární, 

pročež jsou s jejich vztahem k vnitrostátním právním řádům konfrontovány při své činnosti 

mnohé vnitrostátní orgány a instituce, zejména pak soudy. Evropský soudní dvůr je povolán, 

aby byl těmto nápomocen za účelem dosažení jednotného výkladu a aplikace evropského 

práva v celém Společenství resp. ve všech jeho členských státech. 84 

Navrhovatelem nebo spíše žadatelem o vydání rozhodnutí o předběžné otázce ve věci 

přímého použití evropské normy ve vnitrostátním měřítku je zásadně tzv. „soud členského 

státu“ čili vnitrostátní soud při své rozhodovací činnosti, má-li předpis evropského práva 

právě aplikovat v konkrétní kauze. Rozhodnutí však nelze chápat tak, že by Evropský soudní 

dvůr cokoli vnitrostátním soudům oktrojoval a působil k nim jaksi nadřazeně, poněvadž 

nejsou součástí jedné soudní soustavy založené na principu subordinace, spíše se jedná o 

pomoc, jejímž cílem je sjednocování výkladu evropského práva. 

 

Tento druh řízení nemá sice přímý ekvivalent ve vnitrostátním právním systému v rámci 

přezkumu ústavnosti právních norem, svůj význam však představuje hlavně tím, že napomáhá 

 
84 Srov. Tichý/Arnold/Svoboda/Zemánek/Král, Evropské právo, Nakl. C.H.Beck, Praha 2010 
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k unifikaci výkladu a aplikace evropských právních předpisů jakožto norem nejvyšší právní 

síly s kvazi ústavní pozicí. 

 

Vše co bylo napsáno výše, odpovídá právní úpravě, kdy zakladatelské smlouvy evropských 

společenství představují ústavní pořádek integrující se Evropy, od něhož se dále odvíjejí další 

normy práva primárního a právo sekundární. Ne bez významu je pak jejich vztah 

k vnitrostátním právním řádům. Již nyní je však jasné, že celá problematika ústavní kontroly 

právních norem na evropské úrovni bude nucena doznat značných změn v souvislosti s dosti 

nestabilním politickým vývojem v jednotlivých evropských zemích ovlivněným mnoha 

faktory (brexit, migrační krize, vzrůstající nacionalismus a s ním související 

euroskepticismus, odlišný náhled států resp. skupin států na řešení celoevropských problémů 

aj.) 

 

Na závěr je na místě napsat stručně několik faktů k evropskému soudnímu dvoru samotnému. 

Jak bylo uvedeno výše, je Evropský soudní dvůr vrcholným soudním orgánem přezkumu 

dodržování práva evropských společenství. Co se týče jeho oficiálního názvu, jeho 

nejčastějším označením je zkratka „soud“, z dalších pak uveďme ještě „soudní dvůr“ nebo 

„Soudní dvůr Evropských společenství“, název Evropský soudní dvůr vychází z překladu 

anglického spojení European Court of Justice, nemá však oporu v žádném ze zakládajících 

evropských dokumentů (srov. Tichý/ Arnold/ Svoboda/ Zemánek/ Král, Evropské právo, 

Nakl. C.H.Beck, Praha, 1999, část druhá, kapitola 8.5.1). 

 

Sídlem soudu je Lucemburk. Soud se skládá ze soudců, jejichž počet může být upraven 

v souvislosti s počtem členských států unie a generálních advokátů, kteří jsou pověřeni 

veřejným předkládáním nestranně a nezávisle odůvodněných závěrů k věcem předloženým 

Soudu. Soudci i generální advokáti jsou jmenováni společnou dohodou vlád členských států 

na dobu šesti let. Není sice podmínkou, aby každý členský stát měl svého zástupce mezi 

soudci Soudu, v praxi tomu však tak bývá s odůvodněním, aby mohl být při rozhodování 

reflektován též národní právní řád. 

 

Osobě soudce jsou jako záruky nezávislosti přiznány neodvolatelnost a imunita (nemožnost 

trestního stíhání) prolomitelná pouze rozhodnutím Soudu samotného v plénu. Naproti tomu je 

od nich vyžadována přísná inkompatibilita. Každému soudci nebo generálnímu advokátovi 

jsou dáni k osobní pomoci tři referendáři, kterými jsou kvalifikovaní právníci stejné 
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národnosti. Jejich postavení není zvlášť upraveno, každý je však osobně spjat s konkrétní 

osobou soudce či generálního advokáta a je mu též odpovědný. 

 

Na základě tajného hlasování soudců a generálních advokátů je jmenován kancléř Soudu, jenž 

je jednak odpovědný za některé procesní záležitosti (registrace písemností, doručování, 

ověřování dokumentů, úřední publikace apod.) a dále též řídí správu Soudu (např. personální 

záležitosti, služby soudu, rozpočet). 

 

Soud rozhoduje buď v plénu nebo v senátech. Rozhodování v plénu přichází v úvahu, je-li 

účastníkem řízení členský stát unie nebo orgán EU a požádá-li o jednání v plénu. V ostatních 

věcech se rozhoduje v senátech. Návrh je po doručení přidělen do senátu na základě správní 

porady Soudu. 

 

Co se týče procesních principů ovládajících řízení u Evropského soudního dvora resp. Soudu 

prvního stupně, nejsou tyto obsaženy v žádné pozitivněprávní úpravě (nebo jen velmi 

nedokonale), přesto jsou svým způsobem obecně uznávány jako procesní zásady v rámci 

evropského práva. 

 

Výčet těchto procesních zásad zahajuje zásada dispoziční, jež určuje, že strany řízení u 

Evropského soudního dvora disponují procesem zcela svobodně od jeho zahájení až do 

okamžiku, než se soud odebere k závěrečné poradě, přičemž tato dispozice se vztahuje na celý 

předmět řízení. Ne nepodstatná je rovněž skutečnost, že soud nemůže žalobci přiznat více, než 

tento sám požaduje (tzv. pravidlo „ne ultra petita“). 

 

Zásada projednací stanovuje ve sporných řízeních povinnost každému z účastníků, aby 

předložil soudu takové rozhodné skutečnosti, o které opírá svá tvrzení, chce-li být v řízení 

úspěšný. Principielně pak platí, že na straně žalobcově spočívá důkazní břemeno. Opakem je 

zásada vyšetřovací, jež se uplatňuje současně se zásadou projednací pro určité konkrétní 

situace, kdy soud je například povinen přezkoumávat některé procesní předpoklady či jiné 

formální  náležitosti uvedené v procesní i hmotněprávní úpravě (např. žalobní legitimace, 

lhůty apod.). 

 

Dalším v řadě procesních principů ovládajících řízení u Evropského soudního dvora je zásada 

koncentrace nabádající soud k vyvinutí takového úsilí při jeho rozhodovací činnosti, aby 
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rozhodnutí mohlo být vydáno v co nejkratší době. Zejména jde o znemožnění uplatnění 

takových právních prostředků účastníkem, které nejsou obsaženy přímo v žalobě, ledaže se 

tyto opírají o důvody vyšlé najevo až při písemném řízení. Ve výjimečných případech může 

soud poskytnout procesní straně dodatečnou lhůtu i při opožděném uplatnění příslušného 

právního prostředku. 

 

Zásada ústnosti řízení stanovuje, že soud při svém rozhodnutí bere v úvahu zpravidla 

skutečnosti, jenž byly předmětem ústního jednání a v souvislosti s ním případně vyšly najevo. 

Projednání věci se stranami při ústním jednání má rovněž velký význam pro rychlý průběh 

procesu, jelikož účastníci mohou přímo odstranit eventuelní nejasnosti. Nelze však na druhou 

stranu opomíjet též význam tzv. řízení písemného, kterému připadá podstatná přípravná úloha 

zejména s ohledem na předložení mnohých písemných podkladů. 

 

Se zásadou ústnosti úzce souvisí též zásada bezprostřednosti, podle níž je nutné věc 

projednávat ústně před těmi soudci, kteří budou vydávat ve věci konečné rozhodnutí. 

 

Zásada veřejnosti řízení před Evropským soudním dvorem značí fakt, že jednání před soudem 

se odehrává zásadně veřejně, tedy přístup k němu mají i osoby, které nejsou účastníky řízení a 

nemají na něm ani nějaký konkrétní právní zájem. Významem tohoto principu je dosažení 

podrobení řízení kontrole veřejnosti. Na druhé straně je z této zásady možná i celá řada 

výjimek, především z důvodu ochrany údajů, důvěrných informací jakož i například 

obchodního tajemství. 

 

Poslední z řady zásad ovládajících tzv. „evropský proces“ je zásada řádného řízení („fair 

trial“) rozpracovaná detailně v judikatuře Evropského soudního dvora. Jde o procesní princip 

společný pro všechny členské země Evropské unie resp. pro jejich právní řády, který zaručuje 

všem právo dovolat se řádného slyšení pro svá vyjádření k podstatným skutečnostem a dalším 

relevantním okolnostem v projednávané věci. Uvedená zásada byla integrována i do 

správního řízení, kdy její nerespektování je považováno za porušení evropského práva takové 

závažnosti, že může mít za následek i zrušení tohoto správního rozhodnutí Evropským 

soudním dvorem, přičemž důkazní břemeno nese vždy orgán Společenství. 
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Závěr – shrnutí 

 

Na závěr této své práce na téma ústavní soudnictví na území ČR - teoretický základ, 

historická retrospektiva, vývoj a fungování, srovnání s vybranými zahraničními systémy bych 

se rád dotkl aspektu významu tvůrčí povahy posuzování ústavnosti v obecném smyslu, jakož i 

přezkumu ústavnosti právních předpisů příslušnými kontrolními orgány zpravidla soudního 

typu – a to jak běžnými v rámci soudních soustav, tak rovněž (a tyto nutno podotknout jsou 

našemu právnímu vnímání v Evropě bližší) těmi zvláštními či speciálními – pro právo resp. 

právní řády jako takové. 

 

Ústavní soudnictví, jakožto činnost autoritativně svými rozhodnutími řešící soulad obecně 

závazných právních norem s právními normami vyšší právní síly a zejména pak s normami 

ústavního pořádku a vykládající význam a smysl ústavnosti nad rámec textu ústavy či 

ústavních zákonů a poskytující ochranu právům a právem chráněným zájmům vycházejícím 

v souladu s přirozenoprávním principem přímo z katalogu lidských práv a základních svobod, 

která by snad mohla být dotčena orgány státu třeba i neúmyslně a v souladu s nedokonalou 

platnou právní úpravou na nižší než ústavní úrovni, je aktivitou nepochybně vysoce 

zodpovědnou. Tato zcela určitě předpokládá nejvyšší možný odborný, mravní a myšlenkový 

přístup na takové úrovni a takových kvalit, že u ústavního soudce (chápáno soudce soudního 

dvora pro ústavní kontrolu právních předpisů) případně v zemích difúzního resp. 

nekoncentrovaného ústavního soudnictví u soudce vůbec nelze hovořit o pouhém povolání, 

nýbrž o poslání, jež vyžaduje nejenom intenzivní přípravu a tvrdé ověření odborné právní 

kvalifikace, ale především neustálé vzdělávání, doplňování znalostí a vědomostí a hlavně 

oporu ve vlastních nabytých zkušenostech.  

Přezkum ústavnosti a ústavnosti právních předpisů je věcí natolik zásadní a závažnou, že 

může mít mnohdy vliv na chod veřejných záležitostí a bez přehánění i na lidské osudy. Vždyť 

stojí za připomenutí, že jsou to právě rozhodnutí orgánů ústavní kontroly právních norem, 

která pomáhají překlenout nedostatky často se vyskytující v některých zákonech a jiných 

právních předpisech. Ústavní soudnictví musí mít v každé právně moderně fungující 

společnosti natolik pevné a jasně vymezené postavení, aby nikdy nemohlo dojít k jeho 

zneužití státními, politickými ani jinými mocenskými či ekonomickými zájmy a aby mohlo 

nerušeně vykonávat svou celospolečensky žádoucí pravomoc. 

Ve své práci či spíše v jejím textu jsem se pokusil konfrontovat a stručně popsat podstatné 

aspekty kontroly ústavnosti právních norem v současném právním státě. 
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Snažil jsem se o vystižení pojmu právního státu jako ústavního státu a v té souvislosti též 

vymezení základních pojmů, jakými jsou kontrola ústavnosti, ústavní soudnictví, 

centralizované a decentralizované ústavní soudnictví, abstraktní, konkrétní, preventivní a 

represivní kontrola norem, formální a materiální ústavnosti či pojem ústavnosti a zákonnosti. 

 

Poučen zásadou, že ke studiu jakékoli problematiky je důležité poznat její historické příčiny a 

základ, podnikl jsem exkurz do historické retrospektivy rozdělený na vznik ústavního 

soudnictví a sledování jeho některých významných historických směrů a vývoj ústavního 

soudnictví u nás resp. na našem území zahrnující období Rakouska-Uherska, Československé 

republiky, Protektorátu Čechy a Morava (tzv. období nesvobody), poválečného 

Československa včetně Československé socialistické republiky a České a Slovenské 

federativní republiky až do jejího zániku. 

 

Samostatná kapitola je věnována popisu fungování kontroly ústavnosti právních norem 

v Česku, přičemž je složena z části nastiňující ústavní vývoj při rozpadu ČSFR a z části 

pojednávající o Ústavním soudu ČR – o jeho právní úpravě, o jeho postavení a působnosti, o 

soudci a jeho postavení a v neposlední řadě též o jeho orgánech a správě. 

 

Navazuje pojednání o řízení před Ústavním soudem ČR od jeho zahájení, přes předběžné 

posouzení návrhu, jeho odložení a odmítnutí, jednání, poradu a hlasování, rozhodnutí a jeho 

publikaci, až k závaznosti rozhodnutí v rámci právního řádu České republiky. 

 

Další kapitoly popisují základní druhy řízení před ústavním soudem ČR. 

 

Následuje problematika kontroly ústavnosti právních norem v kontinentálním (evropském) a 

angloamerickém typu právní kultury včetně jejich komparace, závěr se zabývá exkurzem do 

vybraných zahraničních systémů ústavního soudnictví, zejména Slovenska, které je nám 

s ohledem na více než sedmdesátileté soužití ve společném státě bližší než ústavní soudnictví 

kteréhokoli jiného evropského státu, dále pak Německa a Rakouska, s nímž nás spojuje 

společné budování ústavnosti jako takové v rámci existence Rakouska-Uherska před rokem 

1918. 

 

Ukončení práce je tematicky věnováno kontrole právních norem v evropském právu, neboť 

evropská integrace, které se Česko jako členský stát Evropské unie od roku 2004 aktivně 
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účastní, plní mnoho žádoucích cílů na úrovni politické, hospodářské, právní, kulturní, 

obranné, ale zejména též v oblasti lidských práv a jejich ochrany a ochrany práv  postavení 

jednotlivce, což by mělo účinným způsobem zabránit v prosazení se všem pokusům o 

nepřípustné zásahy do nezadatelných a nezcizitelných přirozených základních práv člověka – 

jednotlivce, jak se tomu nezřídka stávalo v minulosti a nejtragičtěji pak v minulém tedy 

dvacátém století. 
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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 
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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. 
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ABSTRACT 

This thesis deals with the issue of constitutional control of legal norms, both in general 

development in its historical retrospective and then it describes its functioning in the 

continental and Anglo-American type of legal culture. A separate part is devoted to the 

historical development in the Czech lands from the beginnings of constitutionality in Austria 

and Austria-Hungary through its development during the interwar period, repression in the 

period of non-freedom during World War II and communist totalitarianism after its end, up to 

its restoration after 1989 and the subsequent dissolution of Czechoslovakia. 

Another goal of this thesis is a brief description of the current functioning of the constitutional 

judiciary in the Czech Republic and its comparison with the functioning of the constitutional 

judicial systems in selected European countries. 

 

In conclusion, I focused on the elements of constitutional control on a European scale and on 

the evaluation of its importance for the legal order and for the protection of human rights and 

freedoms. 

This thesis is systematically divided into six basic areas. The first one describes the legally 

consistent state as a constitutional state; the second one characterizes the constitutional 

judiciary as one of the guarantees of a legally consistent state; the third one describes 

retrospectively the historical development in general and then focusing on the Czech 

Republic; the fourth one, the most comprehensive one, deals with the current functioning of 

constitutional judicial system in the Czech Republic, including the position of the 

Constitutional Court of the Czech Republic, proceedings before it and an overview of 

individual types of proceedings; the fifth one is comparative in nature and compares the 

functioning of constitutional control of legal norms in continental and Anglo-American legal 

culture and also provides excursions into selected foreign systems of constitutional judiciary, 

the sixth one - the final one - provides a brief description of the constitutional review of legal 

norms at European level and, at the same time, summarizes its importance for the protection 

of human rights and freedoms. 

Based on the study of the relevant issues, it was found that all study sources equally 

emphasize the importance of constitutional control of legal norms, which is absolutely 

necessary for the functioning of modern legally consistent state as an important safeguard 

against unjustified interference freedoms as well as guarantees of compliance of legal 

regulations with the constitution or the constitutional order. 
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When reviewing the historical development of constitutional judiciary in the territory of the 

Czech Republic, it is important to note that the functioning of the Austrian Imperial Court at 

the turn of the 19th and 20th centuries and its decision-making significantly influenced the 

further development of constitutional control of legal norms not only in Austria-Hungary but 

also in other countries. Equally indisputable are quite good decision-making activities of the 

Czechoslovak Constitutional Court in the interwar period. As for the renewal of the 

constitutional judiciary after 1989 and its current functioning, it can be added that it fulfils its 

role in accordance with the constitutional order of the Czech Republic, to which it provides 

the necessary protection and its activities both on the basis of its legal status and its decision-

making, on which a democratic legally consistent state is based, as is common not only in the 

European context but also in the context of the  democratic legally consistent - so called 

Western-type state. 


