
Posudek na rigorózní práci Mgr. Ondřeje PŮHONÉHO, zpracovanou a 
předloženou na téma: „Ústavní soudnictví v České republice ve 
středoevropském kontextu“. (květen 2021) 
 
 
 Mgr. Ondřej Půhoný si jako téma své rigorózní práce zvolil kombinaci tradičního 
tématu (Ústavní soudnictví v České republice) s jeho konfrontací v širších souvislostech (ve 
středoevropském kontextu). Přes značnou šíři záběru, kterou navozuje název práce, podal 
Mgr. Půhoný přehled o problematice ústavního soudnictví v ČR a ve vybraných evropských 
státech a při kontrole právních norem v evropském právu. Instituty se neprolínají, přehled 
autor podává v oddělených pasážích práce.  Práce je převážně popisná, s určitými 
analitickými prvky.   
 
    Předložená rigorózní práce, tak jak ji autor pojal, obsahuje jak nástin teoretického 
základu, tak historický, ústavní, zákonný i zčásti politologický rozměr. Cenné jsou pasáže 
„nepravé (oddělené) komparace“ s vybranými evropskými státy. Práce vychází z odborné 
literatury a z ústavní, resp. zákonné úpravy. 
 
            Po odborné stránce jde o studii, která dává přehled o zvoleném tématu  Autor rozčlenil 
svoji práci – vedle úvodu a závěru – do deseti tematických celků, které dále vnitřně člení. 
Zvolené členění má svoji vnitřně odůvodnitelnou logiku.  

První část (str. 2 – 9) je věnována právnímu státu jako ústavnímu státu. Jsem si vědom 
toho, že práce je obsahově zaměřena jinam, ale pokud autor tento faktický úvod do vlastního 
tématu práce zařadil, jistě by našel i jinou literaturu než titul z roku 1996, ze kterého 
v podstatě vychází.  

Druhá část (str. 10 – 17) pojednává o charakteristice ústavního soudnictví jako jedné 
z garancí právního státu. 

Třetí část (str. 18 – 43), je historickou retrospektivou vzniku ústavního soudnictví a 
jeho vývoje v USA a v Evropě a na území dnešní ČR od roku 1848 do zániku 
Československa.  

 Ve čtvrté části (str. 44 – 54) je rozebrána kontrola ústavnosti právních norem v ČR a 
vznik a postavení Ústavního soudu ČR, jeho soudců včetně logistického zázemí. 

Pátá část práce (str. 55 - 62) je nazvána řízení před Ústavním soudem ČR, fakticky ale 
kopíruje hlavu první části druhé zákona o Ústavním soudu (obecná ustanovení). Autor však 
spíše vychází z literatury, minimálně používá citace zákona nebo rozbor zákonných 
ustanovení. 

Šestá část (str. 63 - 70) popisuje dva druhy řízení před Ústavním soudem ČR – řízení o 
zrušení zákonů a jiných právních předpisů a řízení o ústavních stížnostech, (opatřené 
statistickými údaji), které autor označil za základní druhy řízení, což odůvodnil.    

Do sedmé části (str. 70 – 81) autor vyčlenil další druhy řízení před ústavním soudem 
ČR – řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo 
senátora, řízení v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkce 
poslance nebo senátora dle čl. 25 Ústavy, řízení proti ústavní žalobě proti prezidentu 
republiky, řízení o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a 
Senátu podle čl. 66 Ústavy, řízení o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí 
mezinárodního soudu, řízení ve sporech  o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů 
územní samosprávya řízení o souladu mezinárodních smluv dle čl. 10a a čl. 49 Ústavy 
s ústavními zákony a řízení ve věcech referenda o přistoupení ČR k EU. 



Osmou část (str. 82 – 85) autor věnuje kontrole ústavnosti právních norem 
v kontinentálním (evropském) a angloamerickém typu právní kultury. 

V deváté části (str. 86 - 95) je popis kontroly ústavnosti právních norem v některých 
vybraných evropských zemích (SR, SRN a Rakousku).  

Desátá část (str. 96 - 104) je věnována kontrole právních norem v evropském právu. 
Práce má celkový rozsah 115 stran, z toho 107 stran vlastního textu. Dle prohlášení 

autora obsahuje 239 581 znaků. 
    
Práce je opatřena ne příliš rozsáhlým seznamem literatury a nezbytným poznámkovým 

aparátem k textu. Práce je napsána s přijatelnou kulturou jazyka, je i na odpovídající  
gramatické a stylistické úrovni. Větší pozornost mohla být věnována lepší grafice (např. 
názvy jednotlivých částí tučně apod.)  

V práci se nevyskytuje žádná závažná faktografická chyba nebo opomenutí, které by 
významněji zkreslily její obsah. Práce má svoji vypovídací hodnotu, je "čtivá". Některá 
hodnocení nebo postoje autora jsou jeho autorskou licencí. 

 
Předloženou rigorózní prací Mgr. Púhoný nepochybně prokázal schopnost sebrat 

podklady, utřídit je a dále zpracovat do zvoleného tématu, prokázal schopnost vědecké práce. 
Z těchto naznačených důvodů doporučuji jeho práci k ústní obhajobě. 

Při ústní obhajobě by se rigorozant mohl blíže vyjádřit k možnosti soudního přezkumu 
aktů moci ustavující (ústavního zákona, výsledku referenda). 

  
 
       JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D 
                 oponent 


