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1.Úvod diplomové práce. 
 
 
   Téma mé diplomové práce zní Recentní argumentační východiska rozhodování  
Ústavního soudu České republiky.  
  V práci jsem rekapituloval filosoficko právní základy pro rozhodování soudní autority 
obecně a dále jsem se pokusil analyzovat z jakých teoreticko právních postupů vychází 
rozhodovací praxe Ústavního soudu v období od května 2007 do konce roku 2007 
s přihlédnutím k některým případům z prvních pěti měsíců roku 2008. 
   V úvodních partiích práce jsem velmi stručně  připomenul jednotlivé typy řízení před 
Ústavním soudem České republiky. 
   V další části jsem se pokusil shrnout hlavní směry právně teoretických a právně 
filosofických přístupů teoretické fronty ze zemí euroatlantické civilizace. 
   V závěrečných pasážích jsem na vybraných nálezech Ústavního soudu demonstroval 
přístupy  Senátů, Pléna nebo i disentujících soudců v  prizmatu této práce a pokusil jsem se 
zevšeobecnit některé postupy a metodiku práce Ústavního soudu. 
 
   Práce si nečiní  ambice postihnout všechny jemné rozhodovací nuance při vyvažování 
jednotlivých, někdy  protichůdných, ústavou zaručených práv subjektů ve vztazích mezi 
sebou nebo v protikladu proti zájmům  společnosti, ale vystihnout hlavní směry rozhodování 
Ústavního soudu v současném složení a někdy i upozornit na disentující názory, které se 
mohou v souladu s dalším vývojem znovu v budoucnu objevit a mohou si při změnách 
podmínek  anebo při změně obsazení soudu nabýt na nových významech.. 
 
   Vznik a fungování Ústavního soudu je nutno považovat za jeden z nejvýznamnějších kroků 
ke skutečnému uvedení do života  a efektivitě materiálního právního státu, kdy každý občan a 
většina  právních  osob má právo za relativně nepříliš náročných podmínek dovolat se svého 
práva a svých svobod jak proti ostatním osobám, tak  proti státu jako nejvýznamnější  
korporaci, ale i  proti územně samosprávným korporacím, krajů a obcí, popřípadě jiným 
korporacím samosprávy.  
   Ochranu ústavně zaručených práv a svobod občanů v České republice zajišťuje vedle 
obecné soustavy soudů a správních orgánů také Ústavní soud České republiky ustanovený 
zákonem 182/1993 Sb., který je soudním orgánem, jež je prostřednictvím své činnosti dle 
Ústavy České republiky  schopným změnit pravomocná rozhodnutí  obecných soudů  České 
republiky. 
   Dlužno připomenout, že občané a  právnické osoby mají  možnost podat návrh Evropskému 
soudu pro lidská práva ve Štrasburku a po vstupu ČR do Evropské unie mohou občané podat 
návrh Evropskému soudnímu dvoru v Luxemburgu. 
 
   Vzhledem k široce pojaté aktivní delegaci i Ústavní soud rozhoduje o nejširší škále právních 
otázek a problémů vyplývajících z rozhodování obecných soudů a správních orgánů všech 
úrovní a také z legislativní činnosti parlamentu České republiky. 
   Tato široká škála rozhodování  ve většině právních otázek a skutečnost, že soud rozhoduje 
mimo pléna ve čtyřech různých senátech staví Ústavní soud před problém  konzistentnosti  
rozhodování s předchozími nálezy nebo alespoň stabilizace pravidelného rozhodování 
jednotlivých senátů. 
    
  Ačkoliv Ústavní soud pravidelně deklaruje, že není příslušný nahrazovat rozhodovací 
pravomoc obecné soustavy soudů, přesto je zcela evidentní, že jeho rozhodnutí praxi  obecné 
soudní soustavy významně ovlivňují. 
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„Ústavní soud ustáleně judikuje, že jeho úkolem je jen ochrana ústavnosti (čl. 83 Ústavy ČR). 
Ústavní soud není povolán k přezkumu správnosti aplikace podústavního práva a zasáhnout 
do rozhodovací činnosti obecných soudů může jen tehdy, shledá-li současně porušení 
základního práva či svobody (§ 82 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu). Ústavní soud 
ve svých četných rozhodnutích zřetelně definoval podmínky, při jejichž existenci má vadná 
aplikace podústavního práva obecným soudem za následek porušení základních práv či 
svobod jednotlivce. Jedná se o případy, v nichž Ústavní soud posuzuje, zda obecné soudy v 
dané věci ústavně souladně posoudily konkurenci norem jednoduchého práva sledujících 
určitý ústavně chráněný účel či konkurenci interpretačních alternativ jedné konkrétní normy 
nebo o otázku, zda obecné soudy neaplikovaly jednoduché právo svévolně.“1 
 
   V rámci hledání již zmíněné konzistentnosti rozhodování může posloužit soudcům 
Ústavního soudu celý repertoár právně filosofických přístupů teoretických myslitelů nebo 
přístupy ústavních soudů  v jiných zemích. 
   V této práci jsem se pokusil vysledovat, kterými cestami se soudci Ústavního soudu při 
svém rozhodování nebo i ve svých disentujícíh názorech ve sledovaném období ubírali. 
   V závěru práce jsem se pak pokusil o určité zobecnění těchto východisek a postupů 
z hlediska právně teoretického a právně filosofického přístupu soudců Ústavního soudu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 ) Nález ústavního soudu I ÚS 2366/07 bod 10 z 26.10.2007 
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1.1.Motivace a cíl práce 
 
   Během svého studia právních věd jsem se snažil zaměřit na pochopení rozhodovacích 
postupů v právním myšlení a tím obsáhnout určité principy a postupy obecnější povahy, které 
by mi později umožnily systematicky pracovat s právními texty, nebo i jinými normativními 
materiály. 
   Přiznám, že jsem byl také ovlivněn svou předchozí praxí i studiem nejprve technických a 
posléze ekonomických oborů a v počátcích studia jsem inklinoval spíše k myšlenkám 
legalistického chápání práva, tj. k představě práva jako oboru spíše logického a na osoby 
aplikující v praxi právní texty jsem pohlížel jako na osoby uplatňující právní normy podle 
striktně stanoveného postupu. 
  Při hlubším a poctivém studiu všech povinných i výběrových předmětů studijního plánu  
jsem ale dospěl k názoru, že role právníků aplikujících právo je daleko složitější. 
  Rovněž jsem během let studia pozoroval, že také právní systémy v klasickém pojetí 
kontinentálního a systémů common law jsou v dnešní integrující se Evropě významně 
vzájemně ovlivňovány cestou faktických postupů a cestou pronikání myšlenek použitých 
v právních systémech jiných zemí. Z anglosaského práva jsou to myšlenky equity a role 
soudců v soudním systému Spojených států amerických. 
  Do popředí zájmu se tedy i v naší zemi více dostává osoba soudce (samozřejmě pod touto 
legislativní zkratkou chápu i soudkyně), na kterého se  zvyšují nároky nejen co se týče 
odbornosti, avšak také pokud jde o jeho morální a osobnostní vlastnosti. Stále více se 
požaduje zkušenost a vyzrálost osobnosti soudce, aby tento svými předchozími prožitky a 
moudrostí dokázal vnést do rozhodování také něco navíc a tím zabránil někdy 
sofistikovanému právnímu zdůvodňování zřejmé nespravedlnosti. Prostřednictvím osoby 
soudce se pak do prostředí právních norem dostávají hodnotové extralegální přístupy, jak 
velmi přesně vystihuje Zdeněk Kühn.2 
  
   Opět se tedy právní teorie kruhem, a nedá mi, než ho nazvat hermeneutickým, vrací 
k subjektu rozhodování jako k určité garanci humánního přístupu k právu a poměřování 
soudního rozhodování s mimolegálními hodnotami vyplývajícími z morálky, sociologie, 
ekonomické doktríny a podobně. 
 
   Cílem práce je  pokusit se nalézt v rozhodovací praxi a argumentaci Ústavního soudu 
určitou systematiku a filosoficko právní východiska argumentace s ohledem na značný 
význam nálezů Ústavního soudu v praktickém právním životě a upozornit na některé postupy,  
použité metody a případně nalézt  interpretační a rozhodovací algoritmy používané Ústavním 
soudem. 
   
1.2.Vymezení rozsahu práce 
 
   Práce se snaží v teoretické části stručně zmapovat přehled současných filosoficko právních 
směrů a v analytické  části analyzuje materii rozhodnutí Ústavního soudu od  poloviny měsíce 
května  2007 do konce roku 2008 a některé  nálezy v první polovině roku 2008. 
  Práce se pokouší vyzvednout hlavní rozhodovací mechanismy a postupy Ústavního soudu 
v dané době, zobecnit je a také poukázat na disentující stanoviska . 
 
 
 
                                                 
2 )Zdeněk Kühn, Aplikace práva ve složitých případech , str.241 násl. 
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1.3. Metodologie 
 
   Moje práce je teoreticko analytického charakteru. V práci velmi stručně připomenu 
jednotlivé druhy řízení před Ústavním soudem. V teoretické části se pokusím rekapitulovat 
nejznámější filosoficko právní směry současné právní  teorie euroatlantické kultury. 
V analytické části budu hledat rozhodující interpretační a argumentační východiska 
rozhodování Ústavního soudu. Při přípravě mé práce jsem studoval  cca 150 nálezů Ústavního  
soudu z období: květen 2007 - prosinec 2007 a poté mediálně nejznámější a nejdiskutovanější 
kauzy první poloviny roku 2008. 
  Ve vybraných případech z praxe Ústavního soudu budu rovněž  upozorňovat na  disentující 
stanoviska jiných soudců. 
  V závěru se pokusím o určité zevšeobecnění rozhodovacích postupů ÚS ve sledovaném 
období. 
 
 
1.4.Použité zkratky 

 
 
ÚS                    ústavní soud České republiky 
ZÚS                  zákon o ústavním soudu 182/1993 Sb. 
TZ                     trestní zákon 140/1961 Sb. 
OSŘ                  zákon č.99/1963 Sb.,občanský soudní řád  
Ústava               ústavní zákon č.1/1993 Sb.,Ústava České republiky 
Listina               Listina základních práv a svobod jako součást Ústavního pořádku České 
                          republiky 
NS                     Nejvyšší soud České republiky 
CC                     Constitutional court of Czech republic 
Min.Zdr.            Ministerstvo zdravotnictví České republiky 
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2. Základní rysy  Ústavního  soudu  České republiky   
 
   Zákonem  č.182/1993 Sb.byl zřízen Ústavní soud České republiky jako koncentrovaný, 
kontinentální typ soudní kontroly ústavnosti ve velmi širokém pojetí. 
  Sídlem soudu je Brno 
Soud je organizován tak, že celkem 15 soudců  je jmenováno  na 10 let  prezidentem České 
republiky, po schválení senátem, včetně předsedy a místopředsedy a to bez kontrasignace.  Je 
tedy zřejmé, že složení Ústavního soudu  je silně závislé na  názorech jednotlivých prezidentů 
na jeho funkci a složení a také názory senátorů na jednotlivé navrhované soudce. 
  Ústavní soud rozhoduje ve čtyřech senátech obsazených  třemi  soudci. 
Struktura Ústavního soudu  byla v době, kterou jsem se pokusil analyzovat, tj od 5/2007 do 
cca 5/2008 následující :  
 

2.1  Struktura a obsazení Ústavního soudu ve sledovaném období  

 
Funkcionáři Ústavního soudu:   

Předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský 

Místopředseda Ústavního soudu Prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. 

Místopředsedkyně Ústavního soudu JUDr. Eliška Wagnerová, PhD. 

I. senát Ústavního soudu   

Předsedkyně senátu JUDr. Ivana Janů  

Soudce  JUDr. František Duchoň 

Soudce JUDr. Vojen Güttler 

II. senát Ústavního soudu   

Předseda senátu JUDr. Jiří Nykodým 

Soudce JUDr. PhDr. Stanislav Balík 

Soudkyně JUDr. JUDr. Dagmar Lastovecká 

III. senát Ústavního soudu   

Předseda senátu JUDr. Jiří Mucha 

Soudce Prof. JUDr. Jiří Musil, CSc. 

Soudce JUDr. Vladimír Kůrka  

IV. senát Ústavního soudu   

Předsedkyně senátu Doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr. 

Soudkyně JUDr. Vlasta Formánková 

Soudce JUDr. Miloslav Výborný 
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Byla rovněž zřízena funkce Generálního sekretáře ústavního soudu, kterou v současnosti 
vykonává Doc.JUDr.Václav Mezřický. 
  ZÚS zavádí  funkci asistenta soudce Ústavního soudu, který provádí některé úkony viz § 42 
ZÚS a funkci soudce zpravodaje, který připravuje řízení a také rozhoduje samostatně v o 
odmítnutí  návrhu podle § 43 odst.1 pro nejvážnější vady návrhu nebo aktivní legitimace 
navrhovatele. 

  Z materiálů samotného Ústavního soudu pak vyplývá, že soudci Ústavního soudu 
představují vcelku různorodý vzorek  právnické obce , přesto nelze nevidět velký počet 
bývalých profesionálních  politiků  a také je překvapivé, že ani jeden ze současných ústavních 
soudců nevykonával funkci státního zástupce případně prokurátora, Někteří soudci také 
vykonávají svůj mandát podruhé a to konkrétně Ivana Janů a Vojen Güttler a Pavel 
Holländer.3 

   Dále rozhoduje Ústavní soud v Plénu, které je složeno ze všech soudců a rozhoduje 
nejvýznamnější případy dle § 11 ZÚS. 
Významnou novelizací je sdělení Ústavního soudu č. 446/2006 o atrahování působnosti 
senátů Plénem. 
 
2.2.Stručný přehled druhů řízení před Ústavním soudem 
 
Ústavní soud  rozhoduje :  
 
1. O zrušení zákonů a jiných právních předpisů 
2. O souladu mezinárodních smluv podle čl.10a a čl.49 Ústavy s ústavními zákony 
3. O ústavních stížnostech   
4. O opravných prostředcích proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora 
5. O pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkce poslance nebo 
senátora podle čl. 25 Ústavy 
6. O ústavní žalobě proti prezidentu republiky 
7. O návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení poslanecké sněmovny a Senátu podle   
   čl.66 Ústavy 
8. O Opatření nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu  
9. O sporech o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy 
10. O věcech referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii 
 
   Vcelku velmi široce pojatá aktivní legitimace umožňuje prakticky každému přístup k soudu 
po vyčerpání všech možností poskytovaných právním řádem a soustavou obecných soudů. 
Významným ustanovením je § 72 odst.4 ZÚS, které umožňuje stěžovateli podat ústavní 
stížnost i když mimořádný opravný prostředek byl na základě diskreční pravomoci odmítnut  
soudním orgánem. Šlo hlavně o případy, kdy Nejvyšší soud  ČR odmítal dovolání a následně 
ústavní soud stížnosti odmítal pro zmeškání 60 denní lhůty.Zvláštností této lhůty je počátek 
běhu lhůty, který je shodný se dnem události , se kterým je počátek  běhu  lhůty svázán. 
Ústavní sod rozhoduje v meritu věci nálezem jinak usnesením. 
 
 
 
 
                                                 
3 )www.concourt.cz 
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2.3.Charakter nálezů Ústavního soudu ČR 
 
  Samotný nález a zejména jeho právní účinky jsou prakticky od prvopočátku předmětem 
ostrých diskusí mezi doktrínou, obecnými soudy a to hlavně Nevyšším soudem ČR a 
Ústavním soudem.Spory se vedou o charakter nálezu o jeho závaznost po kasačním 
rozhodnutí ústavního soudu o jeho precedenční charakter a dále o charakter odůvodnění.. 
Problém není řešen v samotném ZÚS, ale je obsažen v čl.89 Ústavy. Analýza tohoto 
problému jde však mimo předmět této práce. 
 
2.4 Obvyklý průběh řízení před Ústavním soudem 
 
  Převažujícími typy řízení před ústavním soudem jsou řízení o zrušení zákonů a jiných 
právních předpisů a řízení o ústavních  stížnostech.     
  Pokud to není vyloučeno samotným ZÚS, subsidiárně platí pro řízení před Ústavním soudem 
občanský soudní řád a předpisy vydané k jeho provedení. 
Nález zveřejněný ve Sbírce zákonů je závazný pro všechny.O závaznosti odůvodnění nálezu 
se v současnosti vedou diskuse jak jsem již dříve zmínil.. 
  Ústavní soud pravidelně rozhoduje s upuštěním od ústního   jednání. 
  Charakter dokazování je poněkud jiný než v ostatních procesních předpisech českého 
právního řádu a demonstrativní výčet důkazních prostředků je uveden v § 49 ZÚS. 
Pravidelným postupem je jednání soudu mimo ústní jednání, kdy si ÚS vyžádá předmětný 
spis a vyjádření všech soudů , které věc projednávaly a také vyjádření účastníků řízení a 
vedlejších účastníků .Jako důkazní prostředky pro zjištění skutkového stavu  většinou soud 
vychází z písemných materiálů.Dokazování výslechy svědků se provádí jen  v nejtěžších 
případech, jako například v případě regulačních poplatků ve zdravotnictví. 
   
 
2.5 Terminologické zvláštnosti   Ústavního soudu 
 
 
  Pozornost si zaslouží  určitá pojmová nejednotnost Ústavního soudu pokud jde o 
pojmenování právních norem mimo normy obsažené v ústavním pořádku.Ústavní soud  
používá  výrazy jednoduché právo, běžné zákony, podústavní právo a obyčejné  zákony. 
Výhrady lze mít k používání pojmu rozumný, rozumnost či nerozumnost a to nejen proto, 
že autor si připomíná  své dětství , kdy měl být rozumný a měl sníst ve školní jídelně  
nekonzumovatelnou stravu , ale také proto, že pojem rozumný má  v českém jazyce několik 
významů a podvýznamů, viz  např.ona nekonzumovatelná strava a pojem rozumný ve smyslu  
přizpůsobivý okolním požadavkům. 
I když pomineme tyto posunuté významy zůstává nám v terminologii ÚS dvojí význam a to 
-  význam rozumný jako racionální 
-  význam rozumný jako legitimní . 
Jedná se o dva výrazně se lišící obsahy .Problém má snad původ ve skutečnosti, že ústavní 
soud čerpá inspiraci z anglosaského práva, kde pojem reasonable má právě poněkud jiný 
význam a to význam někde mezi českých pojetím významů pojmů  racionální  a rozumný. 
Ale znamená také,  a to je významné, důvodný nebo také přiměřený. 
  
 
 



 12

 
 
 
3.Základní právně filosofická  východiska 
 
 
 
   Jedněmi  z velkých otázek právní vědy a lidské společnosti vůbec jsou  od nepaměti otázky  
spravedlnosti. Lze jednoznačně říci, že spravedlnost  ve společenských vědách je  filosofický  
a neurčitý  pojem. 
    Pro právní vědu pak byla definována tzv. spravedlnost formálně právní, která je 
definován jako za rovných podmínek rovná práva a povinnosti.4 
  V dalším textu se tedy pod pojmem spravedlnost bude chápat spravedlnost ve formálně 
právním smyslu. 
   
 
 
3.1 Iusnaturalismus, iuspositivismus a hledání třetích cest 
 
   S problémem a chápáním spravedlnosti  je velmi úzce spjat základní kámen iusnaturalismu 
tj.chápání obsahu přirozených práv a jejich začlenění do právního systému 
  Původ přirozených práv jednotliví teoretici vysvětlují většinou podle svého světonázoru. 
Vývoj a chápání přirozených práv ovšem podléhá stálému vývoji a také jejich zdroj je chápán 
rozdílně.Ve středoevropské tradici racionalismu vycházeli někteří teoretici  z tezí  racionality, 
tj rozumnosti přirozených práv, na nichž byl postaven zejména Všeobecný občanský zákoník 
z roku 1811 (Allgemeine bürgerliche Gesesetzbuch). Během již téměř 200 let jeho působení a 
vlivu na středoevropské právo je ale  zřejmé, že tato přirozená práva se vyvíjejí.  
  Například v roce 1811 nikdo významněji  neuvažoval o životním prostředí, bylo v té době 
samozřejmostí a na obzoru nebyli žádní podstatní  škůdci, s výjimkou několika marginálních 
výrob nebo nebezpečných provozů. Po letech industriálního rozvoje středoevropských a 
ostatních světových ekonomik, ale příznivé životní prostředí považuje drtivá většina naší 
společnosti za přirozené právo a jak velmi přesně vystihl Aleš Gerloch jedná se, společně 
s dalšími přirozenými právy jako např. právem na práci, vzdělání, zdravotnictví sociální 
zabezpečení atd., o další generaci přirozených práv.Extrapolací tohoto vývoje lze 
předpokládat v budoucnu vznik nových práv, která dnes jsou chápána zcela jinak nebo jsou 
v jiném právním postavení.S trochou věštění by to například mohly být  právo na vodu a 
právo na energii. 
  Skutečnost, že iusnaturalismus je v dnešní době spíše na okraji zájmu právních teoretiků. 
přisuzuji skutečnosti, že mnohé mladé demokracie původem ze socialistického bloku, stejně 
jako Československo a posléze Česká republika, širokou paletu těchto práv zakotvily do 
svých nových ústavních systémů a disproporce mezi psanými normami  a skutečností je  
v současnosti relativně  malá. 
  Podobně poválečná ústavní zřízení zemí tzv.západní Evropy a vývoj v oblasti lidských práv 
v reakci na události druhé světové války posunul lidská práva do ústavních uspořádání ve 
velmi rozvinuté podobě .Nutno zmínit velevýznamnou Evropskou úmluvu o lidských právech 
a na ni navazující Štrasburkský Evropský soud pro lidská práva, která víc jak padesát let 
hluboce ovlivňuje vývoj lidských práv v Evropě. 
                                                 
4 )  Boguszak Čapek , Gerloch,Teorie práva ,Eurolex 2001,str.261 
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  Podobně positivně působily mezinárodní úmluvy v oblasti mírového vývoje světa jako 
Charta Organizace spojených národů  a celá řada dalších mezinárodních úmluv týkajících se 
lidských práv. 
   Toto, ale nemusí platit v delším časovém horizontu.Typickým příkladem je faktická snaha o 
revizi některých institutů jako například  řešení sporů pokojnými prostředky, hrozba silou, 
právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu apod.    
 
   Naproti tomu iuspositivismus, nebo také positivismus  udílí normativní sílu pouze 
positivnímu právu.. 
   Neštěstím positivismu je bohužel skutečnost , že na něj  byla do značné míry nanesena vina 
za řadu negativních jevů, které se udály těsně před a  během   druhé světové války, které 
podle většiny  kritiků byly prováděny německými nacionálními socialisty5 na podkladě 
zákonných norem, jmenujme norimberské zákony z roku 1935  apod. Přitom je  to svým 
způsobem alibismus soudců, protože tyto osoby také zneužily vysokou míru diskrece a 
neurčité pojmy v trestním právu nacionálně socialistického hnutí.6 Toto zmiňuji pouze na 
okraj ve snaze zdůraznit  skutečnost, že žádné sebelepší zákony nemohou samy rozhodovat a 
je zde vždy osoba soudce a justiční mechanismus, který ho do funkce soudce ustanoví  a 
záleží na ústavním systému nebo na  stávajícím politickém rozdělení sil a z něj vyplývající 
mechanismus ustanovování soudců. Je dnes také i v teoretické rovině nepochybné , že 
významným faktorem je síla osobnosti  samotného soudce, zdali odolá tlaku  prostředí ve 
kterém rozhoduje a zda  bude rozhodovat podle svého nejlepšího svědomí nebo pod tlakem 
veřejného zájmu , médií nebo zcela prozaicky pod nátlakem exekutivy. K tomuto tématu role 
soudce při rozhodování se budu vyjadřovat dále. 
   Oba tyto hlavní myšlenkové proudy tj. iusnaturalismus a iuspositivismus  se neustále 
ovlivňují a nepochybně i v budoucnosti tyto spory   neskončí,  protože tyto teorie řeší základní 
problém práva  všech právních systémů, kterým je protiklad  předvídatelnosti práva a 
právní jistoty, oproti kterým stojí spravedlnost a odepření práva neboli denegatio 
iustitiae. Obsah pojmu spravedlnosti  a to v pojetí obecného právního povědomí se neustále 
vyvíjí v korelaci s vývojem společnosti a je tedy pochopitelné, že rozdíly mezi aktuálním 
stavem právního řádu a jeho aktuální interpretací a potažmo také argumentací se bude vždy 
poněkud lišit od toho, co společnost v dané době považuje za spravedlivé a kam se  v dané 
době posune názor společnosti na přirozená práva, jak jsme byli např.  svědky ve 20.století 
například u již zmíněných práv na příznivé životní prostředí, nebo práv na bezplatnou 
zdravotní péči. 
 
     Nepochybně si své místo mezi právně filosofickými směry také zajistily přístupy 
sociologické, u nás v posledním desetiletí spíše opomíjená  dialektika, která stále neztrácí na 
své obrovské duševní síle. 
Nelze nevzpomenout  přístupy psychologické, které v období po roce 1989 jsou také a 
neprávem na okraji zájmu hlavního proudu právní filosofie. 
 
                                                 
5 ) pojem nacionálně socialistický používám přesně v duchu německé současné právní terminologie, která 
ideologii a vládnoucí  systém v období od 1933 do 1945 nazývá nacionálně socialistickým.Tento termín byl 
zejména po rocce 1948 v Československu redukován na nacistický, což je odvozenina z nationalsozialistisch, 
přímo z názvu NSDAP, Nationalsozialistishe Deutsche Abeiter Partei,  
6 )je zde nutno také připomenou významná   hnutí, zejména  studentská, z konce šedesátých let v Německu, 
jejichž činností byli  tito lidé , kteří svalovali svou  vinu na systém a právní řád , napadenï a teprve v tomto 
období byla fakticky  dokončena denacifikace německého soudnictví. 
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Přesto je řada právních filosofů přesvědčena i o třetí cestě, kterou představují nejrůznější 
filosoficko právní směry, z nichž je nutno jmenovat v poslední době výrazně se prosazující  
interpretivismus. 
  
 
 3.1.1 Právní interpretivismus  
 
   Právní interpretivismus je právně filosofický směr jehož hlavní rysy jsou následující : 
 
1. Právo není souhrn dat, pravidel, konvencí skutečností , ale je to, co  právníci chtějí vytvořit 
nebo čeho chtějí dosáhnou svou praktickou činností. 
V tom se tedy interpretivismus liší od positivismu, ale také od teorií přirozeného práva. 
 
2. Neexistuje oddělení  práva a  morálky, přestože jsou mezi nimi rozdíly. 
 
3. Právo není přirozeně přítomné ( imanentní ) v přírodě. Stejně tak právní hodnoty a principy 
neexistují  nezávisle mimo oblasti uplatnění práva.Toto je pak hlavní rozdíl proti 
iusnaturalismu, který vidí přirozená práva vyplývající se samotného bytí. 
 
   Vůdčí postavou interpretivismu je v současné době Ronald Myles Dworkin.Ronald 
Dworkin nahradil  Herberta Lionela Adolpha Harta v pozici vedoucího jurisprudennce  na 
Oxfordě.Se svým předchůdcem se sice  ztotožnil na  zákoně  uznání ( Rule of recognition), 
ale dál se s H.L.A.Hartem dosti významně rozešel  a stal se jedním z nejvýraznějších kritiků 
positivismu. 
 
   Dworkinova.  práce se soustřeďuje na možnost správných rozhodnutí v právním 
rozhodování, kde zastává stanovisko, že je možné vždy dosáhnou jediného správného 
rozhodnutí, což směřuje ke kognitivistickému chápání rozhodování. Stanovuje tak Tezi 
správného rozhodnutí .Velmi známá je také jeho teorie právních principů, které chápe 
jako rovnocenné s právními normami a to na základě jejich zakotvení ve společenské nebo 
politické morálce.Rovněž obhajoval své egalitářské názory definujíc tzv. teorii  Rovného 
rozdělování zdrojů pracoval  na dalších tématech , která přesahující rámec mé práce. 
 
   Mezi  představitele  interpretivismu by bylo možné zařadit  Martina Krieleho, podle 
kterého  je tedy nutno posoudit, zdali   právo  vcelku a ve velké míře vyhovuje požadavku 
morality a hledisku demokratické legitimity politického systému.U Martina Krieleho je nutno 
podotknout, že vychází z křesťanských morálních východisek a poučení německého lidu z 
nacionálního socialismu. 
 
Dalšími filosofy interpretivismu jsou Joseph Esser, Theodor Viewegh, Wolfgang 
Fikentscher, Helmut Coing, Friedrich Miller,. Emilio Betti, Robert Alexy a další. 
 
3.1.2. Sociologické přístupy k právu  
 
   Jinou možnou  cestou při hledání správným odpovědí na právní otázky  kladené soudům a 
soudcům   je nutno zmínit i další filosoficko právní východiska a to přístupy sociologické. 
   Tyto přístupy opírají svá východiska  nejen o  právo , ale také o ekonomii, ekonomické 
hodnocení,morálku  ale též o sociologii.Hlavními představiteli sociologických v přístupů 
v právu byli Charles Montesquieu, Auguste Comte, Max Weber(jako zakladatel moderní 
sociologie),Karel Marx, Emile Durkheim Hugo Sinzheimer,Teodor Geiger, Georges 
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Gurwith, Leon Petražycki, Wiliam Graham Summer a Nicholas Timasheff, z pozdějších 
autorů se k této filodofii přiklánějí Talcott Parsons, Philip Selznick, Donald Black, Niklas 
Luhmann, Michel Foucault a také Jürgen Habermas. 
   Jürgen Habermas je považován za jednoho z nejvýznamnějších filosofů současnosti a je 
nutno zmínit, že vychází z práce Karla Marxe a poukazuje na krizové jevy vývoje pozdního 
kapitalismu. Jako jedno z východisek z těchto krizových jevů pak považuje společenský 
diskurs , kde definoval svou  teorie komunikativní racionality 7. Připomenu, že na myšlenky 
diskursu navazuje německý právní filosof a teoretik Robert Alexy a  principy diskursu  
aplikuje na právní otázky. 
 
   Max Weber chápaný jako jeden ze zakladatelů sociologie formuloval sociologii práva jako 
vnější přístup k právu, který studuje empirické (založené na zkušenosti) vlastnosti práva jako 
protiklad k vnitřním perspektivám právní vědy a proti morálnímu přístupu právní 
filosofie.Ohniskem vývoje moderního práva podle Webera  pak měla být formální 
racionalizace práva na podkladě obecného procesu (postupu), který je používán rovnocenně a 
spravedlivě (fairly) všem.Dlužno připomenout některé další myšlenky Maxe Webera, zejména 
jeho propagaci byrokratického řízení, jako nejvhodnější formy řízení,  spojování ideí 
protestantismu s idejemi kapitalismu a jeho výrazný odpor ke Karlu Marxovi. 
 
   Tyto přístupy se také projevují v rozhodovací praxi a proto si velmi stručně připomeňme 
hlavní myšlenky některých z těchto právně filosofických směrů. 
 
 
3.1.3 Právní sociologie 
 
   Eugen Ehrlich definoval principy sociologického přístupu následovně  : 
„Těžiště veškerého právního vývoje nespočívá ani v zákonodárství ani v právní vědě, ani 
v nalézání práva , nýbrž ve společnosti samé.“8 
Rozlišuje pak tři druhy práva : 
1. Právo společenské – právo ve společenských skupinách, tzv.společenských 
svazech(rodina, církev , škola, pracovní kolektiv apod.).Důležité zde je, že společenský nátlak 
může být silnější než státní sankce.to je živé právo , tj. právo , které skutečně působí , proto je 
třeba ho zkoumat. 
2. Právo juristů (normy individuálního rozhodnutí ) – soudcovské právo , rozhodnutí soudu 
představuje normy závazné pro jednotlivce 
3. Právo státní – souhrn právních předpisů oficiálně uznávaných státem. 
Právo pak nelze ztotožňovat s morálkou ani náboženskými normami, i když hranice není 
jednoznačná.9 
 
3.1.4 Teorie volního práva   
 
   Herman Kantorowitz žádá obnovení přirozeného práva v sociologickém pojetí, přičemž 
rozeznává právo volní (tj.dotvářené soudcem)  a právo státní. 
Volné právo pak rozlišuje na :     - právo individuální      jako přesvědčení individua 
                                                      - právo společnosti       jako přesvědčení společnosti10 
                                                 
7) Jiří Chvátal, Jürgem Habermas- Problém legality pozdního kapitalismu, 
http://www.masarykovaspolecnost.info/masarykovaspolecnost/ml0302_02.htm  
8) Aleš Gerloch, Teorie práva,Dobrá voda 2000, str.183 
9 ) Aleš Gerloch, Teorie práva,Dobrá voda 2000, str.183 
10)  Aleš Gerloch, Teorie práva,Dobrá voda 2000, str.183 
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3.1.5.Zájmová jurisprudence 
 
 
  K hlavním představitelům řadíme Rudolfa von Iheringa (Jheringa),který velmi krásně 
napsal, že  
 
„Das Ziel des Rechts ist der Friede, das Mittel dazu der Kampf“ 11 
 
Stěžejním a světoznámým se stalo jeho dílo Der Kampf ums Rechts (1872), přeloženo do 
angličtiny  jako  Battle for Right, (1884).Von Ihering v počátku své kariéry byl ve stínu kultu 
Carla von Savigny . 
    Velmi známé  jsou také jeho jiné citáty např.: 
"Der Gesetzgeber soll denken wie ein Philosoph, aber reden wie ein Bauer."12 
     Zájmová jurisprudence zkoumá sociální  vztahy a zdůrazňuje zájem , cíl, účel tvorby 
práva, kdy právo slouží určitým zájmům , které jsou v konfliktu. Pozitivní právní úprava je 
momentálním výrazem zájmu, který v konfliktu vítězí. 
 
3.1.6.Sociologická jurisprudence 
 
   Přestavitel tohoto směru Nathan Roscoe Pound vytvořil  dualismus definováním  
Law in action  právo v činnosti (právo reálné) 
Law in books právo v knihách ( právo formalizované) 
  Pound byl v počátku své kariéry  přiřazován k americkému právnímu realismu, ale později 
se proti tomuto směru obrátil a stal se jeho kritikem.Za rozhodující Pound chápe vytvoření 
společenské rovnováhy s integrujícím prvkem tj.právem. Zabýval se zejména otázkami 
trestního práva ve vztahu ke společnosti.Vytvořil spolu Felixem Frankfurterem detailní studii 
zločinnosti v Clevelandu a upozornil na manipulativní informování o zločinnosti ze strany 
tisku, které vedlo k tlaku veřejnosti na tvrdší tresty provinilcům, než byl skutečný dopad 
jejich trestné aktivity. 13 
  Zajímavé také je, že svůj první PhD  titul získal v oboru botaniky na University of Nebraska. 
 
3.1.7 Soudobé směry iusnaturalismu  
 
   Iusnaturalistické pojetí jehož hlavními přestaviteli jsou v poválečné době  zejména Gustav 
Radbruch, Martin Kriele, Lon  Luvois  Fuller nebo John Finnis 
  Toto pojetí v duchu poválečných teorií přirozeného práva  vychází zejména z teorie o 
přirozených lidských právech a také o legitimitě svrhnutí  nespravedlivého režimu , do právní 
terminologie pak přenesené označení nespravedlivého práva.  
  Vliv těchto učení je také vidět ve znění Listiny základních práv a svobod České republiky. 
Viz ustanovení článku 23 Listiny: 
                                                 
11 ) Wikipedia, .Der Kampf ums Recht, 1872 „Cílem práva je mír, prostředkem k tomu je boj.“ 
http://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_von_Jhering 
12 ) Wikipedia, „Zákonodárce má myslet jako filosof ,ale  mluvit jako rolník.“ 
http://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_von_Jhering 
13)Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Roscoe_Pound 
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„Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický 
řád  lidských práv a základních svobod, založený listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a 
účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.“14 
 
   Hlavní myšlenkou poválečného vývoje právní vědy a reakcí na zneužití meziválečné teorie 
iuspozitivismu  totalitárními režimy byla akceptace tzv.Radbruchovy formule . 
  Radbruch pod dojmem zločinů nacionálního socialismu svou světoznámou formuli 
koncipoval takto : 
„Konflikt spravedlnosti a právní jistotou patrně lze řešit jen tak, že pozitivní právo, 
zajišťované předpisy a mocí, má přednost i tehdy pokud je obsahově nespravedlivé a 
neúčelné, vyjma toho jestliže rozpor mezi pozitivním právem a spravedlností dosáhne 
takového nesnesitelné míry, že zákon musí  jako“nenáležité právo „( unrechtliges Recht) 
spravedlnosti ustoupit“. 
Gustav  Radbruch Gesetzliche Unrecht und übergesetzliches Recht (1946)15 
 
  Druhým přístupem a metodou posuzování nespravedlivého  práva   je poměřování tohoto 
práva s morálkou  a povahou politického systému. 
   Je tedy zřejmé, že většina právní veřejnosti uznává možnost výskytu nespravedlivého práva 
a nutnosti se tomuto nebo těm, kteří  by odstraňovali demokratický řád lidských práv a 
svobod stanovených listinou, postavit na odpor. 
 
 
3.1.8 Iuspositivismu a jeho hlavní soudobí představitelé  
 
   Hlavní ideoví vůdci iuspositivistických koncepcí Herbert Lionel Adolphus Hart, Otto 
Weinberger si uvědomují nutnost určité iusnaturalistické koncepce, zejména Herbert Hart ve 
své teorii minimálním přirozenoprávním obsahu práva. 
Ota Weinberger pak hledá určité přirozenoprávní rudimenty práva, ale odmítá přímou aplikaci 
přirozenoprávních principů v rozhodovací praxi.16 
   
   Je nasnadě vzpomenout myšlenky Jiřího Boguszaka, který hovoří o postupné konvergenci 
dvou hlavních filosoficko právních směrů. 
Soudobé směry iuspositivismu tedy zcela určitě kalkulují s pojmy morálka a spravedlnost 
jako s korektivy striktního užití pozitivního práva.V dnešní době je positivismus neprávem 
opomíjen  a není důsledně analyzován, přestože jeho duševní síla je značná a s trochou 
nostalgie je zapotřebí také zdůraznit, že  řada vědců vycházejících z pozitivistických 
myšlenek působila na území  bývalého Československa.  
 
   Jako každá společenská otázka  představující dva protipóly hledají nejen právní teoretici ale  
a i právní praxe postupy, které by byl mezi těmito krajními póly a tak  dosáhnout eliminace 
nevýhod jednotlivých krajních poloh myšlení.Možným filosoficko právním směrem je také 
myšlení již zmíněného Martina Krieleho, který je v současnosti řazen spíše k legálnímu 
(právnímu) interpretivismu., tj. směru, který nehodnotí právní systém jako pouhý soubor 
faktů, konvencí a dat, ale také posuzuje, co právníci vlastně chtějí dosáhnout. 
                                                 
14 )Listina základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku České republiky,usnesení předsdnictva 
ČNR  č.2/1993 Sb. 
15) Pavel Holländer, Filosofie práva, Aleš Čeněk 2006, str.19, lze přeložit  jako Zákonná protiprávnost 
(bezpráví) a nadzákonné právo 
16 ) Pavel Holländer, Filosofie práva, Aleš Čeněk 2006,str.24 
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3.2. Metody objektivní interpretace a   metody subjektivní interpretace 
 
 
   Metody objektivní interpretace se zaměřují  na objekt interpretace tj. na právní a skutkové 
otázky převážně jako vědecké metody .Tyto myšlenkové proudy se soustřeďují  na správnost 
postupu na základě objektivního poznání , přičemž neberou v úvahu roli interpreta jako 
aktivní myslící bytosti svými minulými prožitky, nebo  jako člena určité instituce, která má 
své vůdčí ideje a tyto ideje jsou prostřednictvím interpretace prosazovány. 
  Těmito otázkami se proti tomu zabývají metody subjektivní interpretace, jejichž pojetí 
interpretace bere v potaz samotného interpreta nebo instituci pro níž interpret  interpretaci 
realizuje.  
  Bližším pojednáním o  těchto postupech  se zabývám v následujícím textu, kde jim věnuji 
samostatné kapitoly 4,5 a 6. 
 
 
 
3.3 Legislativní optimismus 
 
 
   Každodenní život přináší neustále nové a nové situace, problémy a konflikty , které se ve 
svém principu buď opakují anebo jsou to problémy  principiálně zcela nové. 
  Ve smyslu individuální spravedlnosti každé osoby vyplývající z individuální subjektivně 
pojaté pravdy nastávají denně tisíce konfliktů těchto pravd projevující se prosazovanými 
zájmy, postoji a konáním subjektů. 
  Nelze do naprostého detailu pro všechny životní situace a vztahy vytvořit právní normy.Proti 
tomuto však stojí představy legislativního optimismu, jež jako  pojem definoval Pavel 
Holländer : 
  
„Paradigma legislativního optimismu je v kontinentální Evropě historicky relativně nové, 
jeho zrod lze datovat koncem 18. a začátkem 19. století. Myšlenkovými zdroji víry 
v normotvornou aktivitu mocenských institucí se staly racionalismus a osvícenství, úzce spjaté 
s noetickým optimismem (Descartes, Kant), s představou o mohutnosti lidského myšlení, 
spočívajícím ve schopnosti apriorně uchopit svět ( v právním myšlení vyúsťujícím do koncepcí 
kodifikačních), staly se jimi dále radikální interpretace suverenity lidu, provázející 
Francouzskou revoluci a konečně lze mezi ně řadit i nedůvěru vůči soudům, pocházejícím 
z doby „ancient regime“. Kromě zdrojů myšlenkových se akceleračním faktorem utváření 
nových paradigmat staly i proměny statické a autarkické středověké společnosti na měnivou a 
vyvíjející se společnost industriální. Změna je vlastně novou informací. Spontánní řád má ale 
meze, kdy je schopen na změnu (novou informaci) reagovat. Neschopnost reakce na podnět 
(změnu, informaci) má (nebo může mít) za následek vznik nových společenských institucí, 
resp. Posun ve způsobu jejich chování. Úkolem instituce se stává zrychlení normativní reakce 
na změnu. Důkazem nezbytnosti zrychlení normativní reakce na změnu v oblasti právní je pak 
obrat od obyčejového k psanému právu spojený s nástupem industriální éry (což platí 
nejenom pro evropsko-kontinentální typ právní kultury, nýbrž i pro typ anglosaský, případně 
další). Důsledkem tohoto obratu je éra kodifikací v 19. století a konečně hypertrofie právních 
předpisů ve století dvacátém. Na uvedená paradigmata kodifikačního, resp. legislativního 
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optimismu nevyhnutně navazují paradigmata racionality, úplnosti, konzistentnosti a 
hierarchického uspořádání právního řádu.“17 
 
 
   Samotná exploze normotvorby přináší celou řadu  negativních  jevů  a to v prvé řadě riziko 
dekonstrukce samotného právního řádu, která může být způsobena 
 
1.nízkou předvídatelností práva 
2.nepřehledností a složitostí právního systému pro adresáta  
2.nízkou vymahatelností práva plynoucí z velmi dlouhého trvání soudních řízení. 
  
3.4.Kognitivistické přístupy 
 
   Pojem kognitivismus a decisionismus jsou pojmy právní teorie nepříliš vzdálené doby..Pro 
počátek se pokusím vymezit pojem kognitivistický obecně.Tento pojem ve společenských 
vědách je pojen spíše s etikou, kde tento pojem značí seznatelnost, poznatelnost  pravdivosti 
nebo nepravdivosti morálních vět. Z něj také pramení jeho protiklad non-kognitivismus, 
který používají jako argument pozitivistické názory právníků,, které non-kognitivismem 
argumentují jako nerozpoznatelností správných morálních norem.Zde upozorňuji na dvojí 
chápání tohoto pojmu, tj.nonkognitivismu v právní vědě a to jednak jako pojetí non- 
kognitivismu jako positivismu neakceptujícího morálku a non-kognitivismu jako protikladu  
právnímu pojetí kognitivismu.Podobně lékařská věda pracuje s pojmem kognitivní jako s 
procesy poznatelnosti, učení, V pedagogice je kognitivismem označováno strukturované 
programovatelné poznávání. 
   Teoreticky byl  v právní vědě kognitivismus definován v různých teoretických pracech jako 
např. u kognitivistických  tezí Ronalda Dworkina, který je založil na tezi pravdivosti, na 
logickém argumentu  tertium non datur tj. na přesvědčení, že u každého případu lze nalézt  
jedno správné řešení a konečně, že lze nalézt správnou metodiku pro řešení těžkých, 
obtížných případů (hard cases). 
   Zjednodušeně tedy můžeme definovat právní kognitivismus nebo kognitismus v právu, 
jako myšlenkový směr  právní teorie a z ní plynoucí rozhodování v právních věcech , který je   
přesvědčen , že existuje jedno poznatelné kognitivní řešení  a toto řešení nalézá. 
  Domnívám se tedy, že pod pojmem kognitivní a z něj odvozený pojem kognitivismus  tedy 
by v právním oboru měl znamenat poznatelnost správných řešení, tj.lze pojem kognitivismus 
definovat  jako právní směr , který tvrdí, nebo používá metody , které jsou založeny na 
poznatelnosti  správných rozhodnutí a správných metod postupů při řešení konkrétních 
případů. Do jisté míry lze také kognitivistické přístupy  přirovnat k přístupům teorie vázané 
aplikace práva v protikladu k přístupům teorii volné  aplikace práva (viz dále Zdeněk Kühn 
a  jeho teorie legální a racionální aplikace práva, jako určitý kompromis.). 
  Podobně  kognitivistické přístupy někteří autoři označují jako legalistické. 
  Ačkoliv to poněkud svádí, nelze  klást rovnítko mezi positivismus  a kognitivismus.Pro 
zajímavost, samotná ryzí nauka právní Hanse Kelsena je řazena spíše k decisionistické 
metodě interpretace, 
   V duchu kognitivistických přístupů je často  jako pomocník rozhodovacího procesu 
aplikujícího orgánu  používána určitá algoritmizace postupů, tj vytvoření určité metodiky 
postupu soudu zejména v těžkých případech pro naplnění principů materiálního právního 
státu. 
                                                 
17 ) Pavel Holländer,Ústavně právní argumentace,Linde 2003,str.12 
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  Inspirací našeho soudního systému a zejména Ústavního soudu je  systém testů18 
používaných nejvyšším soudem USA , který je aplikován v případě hard cases při 
rozhodovací činnosti Federálního soudu USA.Za připomenutí stojí , že tento soud postupuje 
při těchto nejobtížnějších případů podle následujícího algoritmu:  
 
Rational basis test,dle něhož ústavní konformitu právní regulace postačuje , nachází –li se 
klasifikace v racionálním vztahu k účelu zákona, tj. pokud některým  způsobem může 
podpořit účel zákona. 
 
Podezřelá klasifikace/sucpect classificasion), pak implikuje tzv.přísnější hledisko (strict 
scrutiny test), který znamená  že ústavnost je dána teprve tehdy existuje-li úzká vazba 
zákonných prostředků (odlišení) a účelu zákona. Jinými slovy, vazba musí být vhodná a 
potřebná, jak jen to je možné , k uskutečnění nějakého , nad jiné důležitého , obecného účelu. 
 
Třetím možným přístupem nejvyššího soudu USA při posuzování hledisek odlišování je 
intermediate level of scrutiny, dle kterého zákonná klasifikace musí napomáhat 
k dosažení zákonného účelu nejen potenciálně, nýbrž skutečně.Na druhé straně se však 
nevyžaduje optimální vazba mezi účelem a prostředkem, musí být shledán veřejný zájem, 
avšak nikoli nad jiné důležitý .19 
 
  Za připomenutí stojí, že ústavní soud se již delší dobu snaží nalézt podobná metodická 
řešení, která nazývá testy. Zmiňuji čtyřbodový test ústavnosti, čtyřbodový trest ústavní 
konformnosti předpisů obcí a další o kterých se dále zmíním.  
 
 
3.5. Decisionistické přístupy, právo a něco  
 
  Výše vymezené postupy založené na přesvědčení o možnosti nalézt jediné správné řešení, 
naráží zejména na tzv.těžké případy nebo na problém mezer v právu. K těmto otázkám se 
pak postavili teoretici používající  decisionistické přístupy, které staví  v těchto případech na 
osobnosti soudce, jeho vyzrálosti,vědomostech a zkušenostech Mezi hlavní směry stavící se 
proti kognitivistickému přístupu je nutno vyjmenovat Zájmovou jurisprudenci , koncepci 
volního práva , a také decisionistckou koncepci amerického právního realismu. 
  Pokračování decisionistického myšlení pak je koncepce navazující na hermeneutické 
myšlení a rozvinutí myšlenky předporozumění a aktivní roli subjektu interpretace. 
  To, co mají všechny zmíněné myšlenkové proudy společné je skutečnost, že netrvají na 
jednoznačnosti výsledku rozhodování a připouštějí více možných řešení právní otázky a její 
výběr na základě určitého opět myšlenkového postupu nebo hodnotové hierarchie u osoby, 
která rozhodnutí provádí.. 
  Mohou to být parametry sociální, tj.zájmy a hodnoty určité společenské vrstvy nebo 
samotného interpretujícího subjektu.  
  Zájmy společnosti nebo společenských vrstev jsou pak pro zjednodušení každodenní praxe 
většinou definovány určitými hodnotami , postoji nebo přesněji definovanou ochranou 
určitých právních statků. 
  Mohou to být parametry morální, ekonomické, ale také celá řada dalších. 
 
  Máme tedy do činění s rozšířením rozhodovacího úsudku autority, v tomto případě 
soudce o jiné parametry než pouze právní ať už jsou jakéhokoliv  charakteru. 
                                                 
18) Pavel Holländer, Ústavně právní argumentace , Linde 2003,str.57 
19) Pavel Holländer, Ústavně právní argumentace , Linde 2003,str.57 
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  V hantýrce  současných  českých právních teoretiků je to právo a něco. 
 
  Zobecněním výše uvedeného lze charakterizovat decisionistické přístupy v právní vědě 
jako přístupy k řešení právních problémů a konkrétních právních otázek , které se uvolňují 
z rámce  právních norem a vtahují do právního problému parametry a hodnoty z oblastí 
právně nenormativní. 
  Připomínám, že někteří autoři tyto postupy nazývají teorií volné aplikace práva. 
  Jak již bylo řečeno tyto mimonormativní parametry mohou být různého charakteru např. 
zájem určité společenské vrstvy, zájem většinové části společnosti, morální hodnoty, 
zkušenosti soudce, předporozumění, zájem na ukončení soudní pře ve smyslu popření 
denegatio iustitiae, zájem na efektivní fungování hospodářství, svobodné a rovné hospodářské 
soutěži atd. 
  Tyto mimonormativní parametry se použijí v případě, kdy existuje  více možností 
interpretace právní otázky. 
 
 
3.6.Role principů v rozhodovací praxi 
 
 
   O právních principech a jejich postavení v právních systémech se vedou rozsáhlé diskuse 
v celé komunitě právních teoretiků a právních filosofů.Dá se také říci, že právní principy 
prožívají svým způsobem renesanci a to zejména jako reakce na prudce rostoucí , někdy až 
překotnou normotvorbu ze strany zákonodárce, kdy je někdy velmi obtížné pro soudce 
poměřovat  proti sobě stojící právní normy nebo naopak  případy, kdy   posuzovanou 
skutečnost žádná  právní norma neřeší.  
  Právě  zařazení právních  principů do současného systému práva a jejich používání vyvolává 
nejen v České republice , ale i v ostatních státech kontinentálního systému práva největší 
polemiku. 
  Velmi důkladně se novými trendy soudního rozhodování s úctyhodným záběrem na 
prakticky celou euroatlantickou  právní kulturu zabýval  Zdeněk Kühn, který  se také pokusil 
vystřelit novou světlici v metodice soudního  rozhodování  a to vymezením  
 
ideologie legální a racionální aplikace práva , 
 
jako určité třetí cesty mezi ideologií vázané soudní aplikace práva a ideologií volné 
aplikace práva20.  
Proti legalistickému pojetí ( tj vázané aplikaci práva) , tak jak jej aplikují soudci obecné 
soustavy soudů  staví nový přístup založený na nezávislých (neistitucionalizovaných ) 
hodnotových argumentech a extralegálních (mimonormativních)  principech, kde jmenuje 
především: 
právní principy, 
hodnotové a morální úvahy,  
právně politické cíle a  
doktrinální názory. 
  Ve své práci také dochází k závěru , že ač tento postup není uzákoněn, stejně ve všech 
právních systémech, se soudci více či méně ohlížejí na morální hodnoty, precedenty a 
extralegální argumenty. 
                                                 
20 ) Zdeněk Kühn , Karolinumn 2002, Aplikace práva v obtížných případech k úloze právních principů  
     v judikatuře,st. 241 násl. 
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  Jako extrémní příklad rozporu mezi deklarovanou metodikou soudního rozhodování tj. 
legislativou stanovenou metodikou  soudního rozhodování a praxí soudců poukazuje Zdeněk 
Kühn21 na soudní systém a způsob argumentace ve Francii. 
  Inspirativní je nepochybně  ten postup, který je uveden např. v obchodním zákoníku a to § 1 
odstavce 1 a  2, který stanovuje interpretační postup a je jistou reminiscencí § 7 ABGB(viz 
dále) : 
 
§1  
(1)Tento zákon upravuje postavení podnikatelů , obchodní závazkové vztahy,  jakož i některé 
jiné vztahy s  podnikáním související a zapracovává příslušné předpisy Evropkých 
společenství. 
 
(2)Právní vztahy uvedené v odstavci 1  se řídí ustanoveními tohoto zákona. Nelze- li některé 
otázky řešit dle těchto ustanovení, řeší se podle předpisů práva občanského Nelze –li je řešit 
ani podle  těchto předpisů, posoudí se podle obchodních zvyklostí , a není –li jich podle 
zásad, na kterých  spočívá tento zákon.22 
 
 
  Rozsáhle se tématu právních principů  věnuje Jan Wintr, který se ve své práci Říše principů  
Obecné a odvětvové principy současného českého práva pokouší zmapovat oblast principů a 
také si klade  za cíl nalezení vnitřního systému českého práva23. 
 
   
 
  Z hlediska pohledu této práce se zaměřuji na  zkoumání  síly přesvědčivosti , která koreluje 
s pojmem právní síly principu jako určité formy právní normy.   
Každý  princip nabývá své přesvědčivosti a to jednak formálně právním způsobem, tj. stane 
se  pramenem práva ve formálním smyslu  : 
 

1) precedentem ve kterém byl použit (samozřejmě s jistou mírou nepřesnosti ve smyslu 
právní závaznosti precedentů v kontinentálním právu) 

2) předpisem v němž se objevuje 
3) zákonem, ve kterém byl zakotven 

  
  Zde je přímo vzorovým zákon č. 500/2004 Sb., správní řád , který celou plejádu principů 
činnosti správních orgánů ukotvil přímo do zákona a generální klazuli v § 177 tamtéž  tyto 
rozprostřel do celé veřejné správy. A je tedy zcela evidentní, že správní orgány tyto principy 
positivně stanovené v právním předpisu  dodržují a řídí se jimi, stejně tak orgány soudní 
v rámci opravných prostředků. 
 
  Příkladem může být princip Nullum crimen sine lege, původně zapsaný jako  Nullum 
crimen, nulla poena sine praevia lege poenali se sice tváří jako římskoprávní princip, ale 
zdaleka jím není a vznikl až v době dávno po vrcholném rozkvětu římské říše.. 
  Tento princip byl zapsán Paulem Johannem Anselmem Rytířem z Feuerbachu jako součást 
Bavorského trestního zákoníku (Bayerisches Strafgesetzbuch) z roku 1813. 
                                                 
21 ) Zdeněk Kühn , Karolinumn 2002, Aplikace práva v obtížných případech k úloze právních principů  
     v judikatuře, str.357 
22 ) Zákon  č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník 
23) Jan Wintr,  Říše principů Obecné a odvětvové principy současného českého práva, Karolinum 2006 
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Postupně se však stal základním kamenem  trestního práva současné demokratické 
kontinentální Evropy.  
 
  Neformální  právní síly ve smyslu neformální logiky ( viz dále), tj. ve smyslu 
přesvědčivosti  a tedy jako neformálního pramene práva   může právní princip nabývat . 
 
1) doktrinální prací  
2) změnou společenských podmínek. 
3) přesvědčivostí argumentujícího 
4) dlouhodobým užívání jak v doktríně tak v argumentaci soudní praxe 
 
  Je tedy patrné, že právní principy mohou mít jednak formální sílu přesvědčivosti vycházející 
z určité formalizace jako formálního pramene práva  a jednak neformální  sílu přesvědčivosti 
vycházející z materiálního pojetí pramene práva.. 
  Neformální právní síla principů je často odvislá od subjektivního přesvědčení  právního 
interpreta aplikujících práva o jejich důležitosti  a významu. Použití principů vychází u 
právního interpreta tedy ze  samotném chápání postavení principů v právu ve smyslu jeho 
právní síly. 
  A v tomto se právní teoretici významně liší. 
  Pro samotnou soudní praxi obecných soudů  velmi záleží na tom, zdali byly pojaty do 
jednotlivých zákonů, nebo zdali s nimi právní praxe pracuje již tak dlouho, že jejich užití je 
považováno za právně významné. 
  Praxe českých obecných soudů však právní principy ve větším měřítku nepoužívá a lze 
s určitou mírou nepřesnosti zhodnotit rozhodovací praxi obecných soudů jako positivistickou 
na rozdíl od Ústavního soudu, který s principy , i když opatrně, pracuje více. 
  Do budoucna lze předpokládat další zaměření právních teoretiků na právní principy  a jejich 
rostoucí význam, podmíněný však podle mého  názoru také positivními úpravami kodexů, 
které mají tendenci  právní principy ukotvit v positivním právu  po vzoru  správního řádu, 
zákon č.500/2004 Sb. 
 
3.7 Prozařování právního řádu ústavní úpravou základních práv a svobod   
 
   Ústavní soud v řadě nálezů judikoval apel na obecné soudy ve smyslu prozařování 
právního řádu ústavní úpravou základních práv a svobod , kde zastává názor, aby každý 
soudce při svém rozhodování neztrácel ze zřetel ústavní principy, dále práva a svobody 
stanovené listinou. 
  Tento princip byl praxí Ústavního soudu České republiky převzat od německého ústavního 
soudu, který jej aplikuje od 50 let dvacátého století. 24 
  Nejmarkantněji se to projevilo v nálezu týkajícího se regulovaného nájemného bytů, kde 
charakter prozařování nabývá spíše charakteru intenzivního záření, neboť zde přímo žádá 
Ústavní soud soudy obecné, aby rozhodovaly určitým směrem tj ve smyslu ochrany práv 
majitelů domů V tomto ohledu tedy soud dle mého názoru překračuje v  bezradnosti nad 
obstrukčním charakterem chování některých  politických sil   svou pravomoc. 
  Druhou stranou prozařování je kritika tohoto postupu, ke které se dovolím připojit, protože 
toto považuji pro obecné soudy jako nereálný požadavek. 
  Znovu opakuji, svůj názor, že hlavní principy občanských a lidských práv by měly být 
zakotveny v pozitivní úpravě a když to není možné, měl by na ně být minimálně odkaz 
v positivním právu podobně jako v § 7 Všeobecného občanského zákoníku z roku 1811.25 
                                                 
24 ) Zdeněk Kühn , Karolinumn 2002, Aplikace práva v obtížných případech k úloze právních principů  
     v judikatuře, str.159 
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Případ regulovaných nájmů je řešen v dalším textu v kapitole 8.10.. 
 
Princip je často opakován v rozhodnutí soudců Ústavního soudu : 
 
 „Jednou z funkcí Ústavy, zvláště ústavní úpravy základních práv a svobod, je její 
"prozařování" celým právním řádem. Smysl Ústavy spočívá nejen v úpravě základních práv 
a svobod, jakož i institucionálního mechanizmu a procesu utváření legitimních rozhodnutí 
státu (resp. orgánů veřejné moci), nejen v přímé závaznosti Ústavy a v jejím postavení 
bezprostředního pramene práva, nýbrž i v nezbytnosti státních orgánů, resp. orgánů veřejné 
moci, interpretovat a aplikovat právo pohledem ochrany základních práv a svobod.“26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                         
25 ) Úplná citace předmětného ustanovení § 7  ABGB v dalším textu  
26) Nález II.ÚS 139/99 
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4. Interpretace a argumentace 
 
   Interpretace a argumentace jsou velmi blízké činnosti subjektu aplikujícího právo a vedou 
k samotnému rozhodování , v užším slova smyslu jako samotný verdikt a vytvářejí spolu 
v moderním soudním systému   jednotu. 
  Přesto tyto dvě stránky musí být rozlišeny, protože jejich instrumentárium, ale i význam je  
odlišný. 
 
4.1 Interpretace 
 
   Interpretace v právní vědě má  dvě stránky a to stránku interpretace skutkových otázek  a 
interpretace právních otázek tyto dvě složky jsou pak propojeny subsumpcí neboli 
podřazením  a z něj vyplývajícím výrokem. 
  Interpretační metody moderní doby navazují na základní metodiku přijatou Carlem von 
Savigny  a to jako výklad  jazykový, logický , systematický a historický. 
Německá právní teoretická fronta tuto metodiku označuje jako Kánony výkladu .27 
Vývojem interpretace pak Savignyho model byl poněkud upraven a došlo k převážení 
teleologického výkladu, v němž je pak historický výklad obsažen spíše jako historicko 
teleologický vedle objektivně teleologického. 
 
   Bližší nastínění metod interpretace je rozvedeno v dalších  kapitolách a to interpretace 
objektivními metodami a interpretace subjektivními metodami.  
 
    Přestože jsou pro rozhodování obecných  soudů stanoveny kodexy pro civilní, trestní , 
správní soudnictví je možno říci, že pro interpretaci bývá  instrumentárium spíše lakonické 
nebo vůbec není zmíněno. 
  Na tomto místě nelze než nevzpomenout §  7 AGBG používající přímo  interpretační 
postupy: 
 
Nelze li právní případ podle slov ani podle přirozeného významu zákona rozhodovati, je 
nutno rozhodovati podle podobného případu v zákoně a na základě jiného podobného zákona. 
Zůstává- li nadále případ nejasný, pak musí takový s ohledem na starostlivě shromážděné a 
zrale uvážené okolnosti  podle přirozených zásad právních býti rozhodnut. 28 
 
 
4.2 Vztah interpretace a argumentace 
 
   Vztahu interpretace a argumentace se věnuje Prof.Aleš Gerloch29 .Stanovuje tři základní 
funkce interpretace :  

1) Heuristická ( hermeneutická ) 
                                                 
27 )Robert Alexy,  Theorie der juristischen Argumentation,Die Canonen der Auslegung,.str 288 
28) Läßt sich ein Rechtsfall weder aus den Worten, noch aus dem natürlichen Sinne eines Gesetzes entscheiden, 
so muß auf ähnliche, in den Gesetzen bestimmt entschiedene Fälle, und auf die Gründe anderer damit 
verwandten Gesetze Rücksicht genommen werden. Bleibt der Rechtsfall noch zweifelhaft; so muß solcher mit 
Hinsicht auf die sorgfältig gesammelten und reiflich erwogenen Umstände nach den natürlichen 
Rechtsgrundsätzen entschieden werden.  
 
29 ) Gerloch A., Maršálek P.l Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a praxi,Eurolex  
    Bohemia 2003,str.13 



 26

2) Mocensko organizační 
3) Argumentační 

  Vzájemný vzrtah interpretace a argumentace se pak projevuje právě ve třetí složce 
interpretace a to ve funkci  argumentační : 
   „Interpretace je podstatnou složkou argumentace, výsledky interpretace slouží jako 
významné argumenty v právním sporu. Z hermeneutického hlediska jde toliko o míru 
přesvědčivosti argumentů. Z mocensko organizačního hlediska přistupuje argumentem ex 
autoritate, v krajním případě doslova argumentum ad baculum. 
   Optimum spočívá v tom , že příslušná instituce (např.Nejvyšší soud, Evropský soudní dvůr 
atd.) organicky spojuje obě roviny , je oficiální autoritou a zároveň přirozenou autoritou 
s přesvědčivou a konstantní argumentací v odůvodnění svých rozhodnutí. 
  V případech nikoli optimálních je  z hlediska mocensko organizační funkce interpretace 
převaha u argumentace ex autoritate, z hlediska heuristické funkce však musí být podřízena 
přesvědčivosti argumentů, opírajících se též o korektnost a metodologickou správnost 
zvolených interpretačních postupů.“30    
 
  Lze tedy pozorovat , že interpretace a argumentace mají spolu velmi úzkou souvislost a že 
interpretace vlastně tvoří část argumentace.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
30 ) Gerloch A., Maršálek P.l Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a praxi,Eurolex  
    Bohemia 2003, str.15 
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5.Interpretace metodami objektivního výkladu 
    
 5.1 Výklad jazykový (sémantický) 
   
   Většina autorů se shoduje na tom, že jazykový (sémantický ) výklad je základní báze pro 
další interpretační postupy.Samotný jazykový výklad spočívá na myšlenkovém postupu , kdy 
interpret přiřazuje k právnímu  textu nebo k právnímu úkonu nebo jiné právní  skutečnosti  
její právní obsah, tj. zjišťuje v právním textu samotnou normu a u právního úkonu nebo 
skutečnosti se snaží k těmto vymezit jejich přesný právní  význam.Při této myšlenkové 
operaci musí interpret přiřadit slovním pojmům v právním textu nebo právním skutečnostem 
jejich právní význam.Pro obsah samotných pojmů, které mohou v historickém vývoji nabývat   
odlišný význam a obsah , pokud nejsou striktně definovány již v samotném právním textu, je 
možno použít přiměřený, rozšiřující  nebo zužující výklad. Jazykový výklad má úzkou 
návaznost na metody lingvistické analýzy používané v daném jazyce. 
   Přes zdánlivou snadnost a jednoznačnost jazykového výkladu se ukazuje, že v řadě případů 
tomu tak není a vymezení a výklad jednotlivých pojmů v právním textu nebo vymezení 
právního významu právních skutečností  nebo jejich podřazení pod tyto pojmy bývá klíčovým 
okamžikem v rozhodování soudu. 
 
   5.2 Výklad logický  
 
   V rámci logického výkladu právního textu a posléze i právní normy analyzuje interpret 
právní text a  s ním i právní normu logickým způsobem a to tak aby po předchozím přiřazení 
pojmům určité významy tyto spojil a interpretoval text normy. 
  Pod pojmem logický zde rozumíme spíše formálně  logický. 
  Podobně postupuje u právních skutečností a analyzuje jejich právní význam v logické 
souvislosti . 
  Právní přístupy akcentující logické přístupy jsou základem právně filosofického směru 
tzv.právního logicismu , jehož  představitelem je český rodák Ota Weinberger. 
  V poslední době pak zejména s nástupem kybernetizace a digitalizace a snah o rozvoj umělé 
inteligence se vytvořil  také nový směr tzv. nový logicismus . 
  Vývoj logiky v právu zrcadlí i vývoj logických postupů v právním myšlení a jen pro úplnost 
zmiňuji kromě formální aristotelovské logiky zahrnující logiky výrokovou ,  predikátovou, 
logiku tříd a logiku vztahů  také logiky neklasické a to hlavně logiky modální zahrnující 
logiku deontickou (také nazývanou logikou norem, normativních vět), logiku aletickou 
(logiku možností a nutností),logiku epistémickou (logiku poznání), logiku otázek a 
odpovědí (logiku interrogativní), logiku pravděpodobností a další. 
 
  Nezanedbatelné místo zaujímají  neformální logiky, o nichž se zmíním v kapitole o 
argumentaci. 
 
V případě konkurence norem jsou používány klasické postupy a to : 
Lex posterior derogat legi priori 
Lex superior derogat legi inferiori 
Lex specialis derogat legi generali 
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  5.3 Výklad systematický 
 
   Při systematickém výkladu interpret zařazuje zjištěnou normu do širšího systematického 
rámce právního řádu, tvořeného také principy a hodnotami na kterých je založen právní 
řád.Tento krok výkladu zajišťuje, že právní norma je vykládána v kontextu celého právního 
řádu a tím má být zabráněno případnému formalismu v interpretaci. 
 
   5.4 Výklad teleologický 
 
Zde nutno znovu připomenou, že teleologický výklad je modifikací von Savignyho 
historického výkladu.  
Výklad teleologický neboli výklad účelem normy  má své kořeny již v antice, jak vyjadřuje 
citát Aristotelův : 
 
„ Příroda přizpůsobuje orgán funkci, a nikoli funkci orgánu. “   
 
 Jde tedy o postup , kdy se hledá smysl účel samotné normy a poměřuje se s dosavadním 
výkladem podle předchozích kroků, přichází v úvahu pokud  předchozí kroky nevedly 
k jednoznačnému závěru . 
  Teleologický výklad dnes také zahrnuje původní Savignyho historický výklad a to jako 
historicko teleologický výklad a dále objektivní teleologický výklad podle Bydlinského, 
který jej pak dále dělí na  extenzivní nebo reduktivní a teleologický výklad povahou věci.31 
 
   5.5 Výklad komparativní (srovnávací) 
 
Komparativní výklad vnější . 
 
  Výklad komparativní vnější  poměřuje  výklad výše uvedený právního řádu dané země do 
kontextu právních řádů jiných zemí, přičemž nejvyšší vypovídací schopnost mají právní řády 
podobné právní kultury tj. u nás zejména rakouský a německý. Vypovídací schopnost má také 
podobný vývoj v rámci historicko společenské formace se státy takzvané socialistické světové 
soustavy. U  institutů obchodního práva, akciových, komoditních  a finančních trhů má velký 
dopad  anglosaské právo, jehož charakter byl formován zejména přirozenou tvorbou 
legislativy koloniálních velmocí a   subjektů organizujících mezinárodní obchodní transakce  
nebo komoditní, akciové nebo měnové věci , kde v současnosti  mají  vedoucí roli Spojené 
státy americké. 
   O opodstatněnosti a širším  používaní vnějšího komparativního výkladu  v odůvodněních 
soudních rozhodnutí je možno , vzhledem k pravidelnému vytržení z kontextu, velmi často 
vznášet  zásadní  výhrady. 
 
 
Komparativní výklad vnitřní  
 
                                                 
31 )Lukáš Hlouch, Teorie a realita právní interpretace, Masarykova univerzita,Disertační 
práce,2007/2008,str.189 
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  Srovnává právní normu s právní normou dříve používanou nebo používanou 
 předcházejících společenských formacích. V praxi Ústavního soudu  se jedná  zejména o 
srovnávání s právními instituty tzv.1.republiky.Takovýto výklad je však nutno přijímat 
s maximální opatrností a spíš jej řadím mezi neformální argumenty. 
  5.6 Jiné metody interpretace 
 
   Právní teorie vytvořila také jiné metody výkladu doplňující výše uvedené základní postupy 
principiálně směřované von Savignym nebo také jeho metodologii zcela opouštějící. 
 
  Mezi prvními lze jmenovat ústavně konformní výklad, který začíná mít v interpretaci 
významné slovo zejména po celé řadě judikátů ústavního soudu apelujících na obecné soudy 
ve smyslu prozařování právního řádu a jednoduchých ( podústavních, běžných, obyčejných ) 
zákonů ústavou. 
  Po euronovele  ústavy přichází v úvahu  také mezinárodně konformní výklad, neboť od 
1.6.2002 jsou součástí právního řádu také vyhlášené mezinárodní smlouvy , k jejichž 
ratifikaci dal Parlament souhlas. 
  Výklad eurokonformní, nabyl na mimořádného významu po vstupu České republiky do 
evropských integračních struktur.Má tři složky a to : 
 

1) výklad konformní s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva  
2) výklad konformní s primárními  a sekundárními právními předpisy Evropské unie 
3) výklad konformní s judikáty Evropského soudního dvoru 

 
  Všechny výše uvedené kroky interpretace mají jedno společné východisko.Lze je zařadit pod 
objektivní metody výkladu, to znamená, že se soustřeďují při interpretaci na objekt výkladu,  
což znamená jeho zařazení do systematiky právního řádu, do logické souvislosti nebo do 
kontextu s ostatními právními řády tvořícími kontinentální právní kulturu. 
 
Proti tomu subjektivní  metody a postupy interpretace se zaměřují na samotného interpreta 
a soustřeďují se na  procesy probíhající při samotné interpretaci. 
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6. Interpretace subjektivními  metodami  
     
   Subjektivními faktory  rozhodování na straně subjektu interpretace se zabývají teorie 
metod subjektivní   interpretace, z nichž vyniká zejména velký přínos Hanse Georga 
Gadamera v jeho  hermeneutice jako univerzální metodě humanitních věd v pojetí 
předvědění a metody hermeneutické spirály (nebo také kruhu). 
    
  
  6.1 Hermeneutická metoda výkladu 
 
   Samotný pojem hermeneutika je vysvětlován  následovně: 
 
„Hermeneutika (z řeckého herméneuein = vykládat, překládat, vyložit) je filologická a 
filosofická nauka o metodách správného chápání a výkladu textů, zejména náboženských, 
právních a filosofických. V širším významu se používá i pro výklad uměleckých děl, případně i 
porozumění struktury lidského bytí na světě.“ 32 

Souvislost slova se jménem boha Herma je velmi pravděpodobná, nelze z ní ale mnoho 
vyvodit. Naopak tzv. „hermetické nauky“ a texty nemají s hermeneutikou nic společného. 

Hermeneutický postup 

  Jak ukázal Hans Georg Gadamer, nepřistupuje čtenář k textu nikdy úplně nepředpojatě, 
nýbrž vždy už s nějakým předběžným porozuměním (Vorverständnis, předporozumění) 
Je proto důležité, aby si tuto výchozí situaci nejprve uvědomil. Následuje lingvistická a 
textová práce, kritika textu a shromáždění informací o historickém kontextu  (době, autorovi, 
účelu atd.), což umožní lepší pochopení textu. 

Hermeneutický postup obvykle zahrnuje: 

• předběžné porozumění textu:  
o proč právě tento text? 
o co v něm hledám? 
o co si o něm myslím? 

• nalezení spolehlivého, pokud možno původního textu:  
o shromáždění a porovnání rukopisů či vydání; 

• objasnění, případně oprava nesrozumitelných míst:  
o vyjasnění nesrozumitelných, neobvyklých slov 
o oprava porušených míst 

• shromáždění důležitých vnějších okolností:  
o povaha textu, jeho původní účel a záměr 
o jeho „zasazení do života“, 
o o autorovi a vzniku textu, 
o další historické aj. souvislosti; 

• souvislosti v rámci celého textu 
                                                 
32 ) Wikipedia otevřená encyklopedie http://cs.wikipedia.org/wiki/Hermeneutika 
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• dokonalejší porozumění textu. 

  Tento postup se opakuje v hemeneutickém kruhu, kde  vykladač získává hlubší porozumění 
a znovu je konfrontuje s textem. Teprve při výkladu se často ukáže, že je postup třeba ještě 
zopakovat.33 

  Samotná hermeneutická metoda se v  právní teorii dělí na hermeneutiku metodologickou 
(epistemologickou),  fenomenologickou a analytickou.34 

  K hlavním teoretikům používajícím metodu hermeneutickou , lze řadit Herberta Lionela 
Adolphuse Harta, Otu Weinbergera, Roberta Alexyho,  Aleksandra Peczenika , Aulia 
Aarnio a další. 

 

6.2 Diskursní metody interpretace 

  Tyto metody řadím jak do argumentace tak do interpretace protože svým pojetím a 
opakovaným iteračním postupem spirálově řeší problematiku a to formou diskursu ať už 
společenského nebo odborného .Blíže o diskursní metodě pojednám v rámci argumentace 
v následující kapitole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
33)Wikipedia otevřená encyklopedie , http://cs.wikipedia.org/wiki/Hermeneutika 
34 ) Lukáš Hlouch, Teorie a realita právní interpretace, Masarykova univerzita,Disertační   práce,2007/2008, 
       str. 64-69  
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  7. Argumentace 
 
   Klasické pojetí argumentace by se dalo zdokumentovat následující definicí : 
  
„Argumentační teorie, neboli argumentace, umění a vědu občanské debaty, dialogu , 
konverzace a přesvědčování, studium pravidel vyvozování, dedukce a logiky. Argumentace se 
soustředí primárně na získání závěrů pomocí logického odůvodnění, tj na tvrzeních 
postavených na premisách.Také zahrnuje debatu a vyjednávání tak, aby byly dosaženy 
vzájemně přijatelné závěry.“35 
 
Jak je vidět na tomto pokusu o definování argumentace, je starší  pojetí argumentace chápáno 
jako něco,co úzce navazuje na logiku a pravidla z ní vyplývající.V dalším pak s touto definicí 
budu poněkud polemizovat a naznačím jiné pojetí. 
 
   Argumentace je ale také nejviditelnější a také nejzáludnější část aplikace práva a nelze než 
připomenout velmi výstižné prohlášení  Prof.Viktora Knappa, že  : 
 
                                            „Právo je věda argumentační“, 
 
 které se traduje mezi pražskou právnickou obcí. 
 
  Argumentace není jen vědeckou disciplínou , ale je považována za   umění.Je to obor, který 
nepůsobí jenom na racionální stránku lidské osobnosti, ale také na citovou stránku adresátů. 
   S velkým zájmem již delší  dobu sleduji filmy a televizní tvorbu, které se zabývají právní 
problematikou, bohužel většinou z dílen Hollywoodu.Mimořádně na mne zapůsobil film 
Stevena Spilberga inspirovaný  skutečnou  událostí lodi Amistad36, popisující příběh z roku 
1839, kdy  k břehům  USA přistála loď Amistad s 53 vzbouřenými otroky, kteří ale byli 
postaveni před soud, který měl rozhodnout o jejich statutu. Tj.zdali jsou svobodnými občany 
nebo otroky.Připomeňme, že v té době byly Spojené státy americké otrokářskou zemí. 
  Anthony Hopkins ve skvělé roli bývalého prezidenta USA Johna Quincy Adamse, zde jako 
advokát vzbouřených otroků  při přípravě jejich obhajoby pronesl  větu, kterou  si pamatuji do 
dnešního dne .Řekl obžalovaným, když ho přišli požádat o převzetí obhajoby : 
                           

„ Musíte soudu a porotě  říct příběh , kterému uvěří“. 
 
Tím bylo naznačeno, že i soudce a porota jsou jenom lidé, že mají také své cítění, svůj vlastní 
pohled na to co je spravedlnost. 
  Je tedy nasnadě, že v každé době, v každém právním systému konkrétní rozhodnutí vynášejí 
lidé, tj myslící a cítící osoby, které ke každému životnímu osudu a příběhu mají svůj vlastní 
vnitřní přístup, který ovlivňuje jejich postoje, chování a rozhodování. 
  Nazírání soudce jako nemyslící subsumpční stroj, abych citoval Pavla Holländera, je asi už 
překonáno  
Otázkami argumentace se zabývala řada filosofů a právníků, kteří volili nejrůznější  postupy a 
přístupy.  
 
 
                                                 
35 ) Wikiopedia otevřená encyklopedie, http://en.wikipedia.org/wiki/Argumentation 
36 )slovo amistad znamená ve španělštině Přátelství 
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    7.1 Filosoficko analytické směry 
 
   Z nejdůležitějších směrů je nutno zmínit filosoficko analytický směr ,jehož  představitelem 
je Ludwig Josef Johann Wittgestein.,  který  svou prací  působil značně na celý vývoj 
positivismu a právní filosofie. 
 
Wittgestein ve svém principiálním díle Tractatus Logico- Philosoficus  vyslovil následujcí 
teze : 

- svět je složený z nezávislých atomických faktů, existujících  stavů věcí , ze kterých 
jsou posléze širší fakta  postavena 

- jazyk se skládá z  atomických a potom širších výroků, korespondujících s fakty a 
sdílející s těmito  stejnou logickou formu 

- myšlenky, vyjádřené  jazykem , zobrazují tato fakta 
- můžeme analyzovat naše myšlenky a věty, abychom ukázali jejich pravdivou logickou 

formu  
- ty myšlenky, které nemůžeme takto analyzovat, nemůže smysluplně diskutovat 
- filosofie se skládá pouze z této formy analýzy.O čem nelze hovořit o tom je nutno 

mlčet 
  Samotné mlčení pak sehrává v Wittgesteinova pojetí významnou roli. 
  
  Vznik většiny filosofických problémů přikládá Wittgestein odtržení jazyka z jeho přirozené 
„tkaniny života“ .(Philosophical Investigations 1953), kdy je jazyk uveden do 
metafyzického prostředí.Tvrdí, že pokud se toto nestane problémy nebudou vznikat. 
  Tím má pravděpodobně metaforicky na mysli skutečnost, že jazyk ve všech jeho formách je 
pevně zakomponován do tkaniny života  souvislostí a kontextů. 
  V této práci se také zaměřil na tzv.jazykové hry (language-games)  , na nichž vysvětil 
nejzákladnější užití jazyka a pluralitu jeho významu.37 
 
 
 
  Na Witgesteinova  východiska navázal Stephen Edelson  Toulmin, který ač se zabýval 
převážně morálními otázkami, vypracoval  šestibodový model  rétorické argumentace 
prakticky použitelné ve všech oborech argumentace včetně právní, které nazval praktickými 
argumenty nebo také substanciálními argumenty : 
 
1. Tvrzení( claim)  jsou závěry, které musí být nastoleny(definovány) 
 
2. Data jsou fakta, kterými se dovoláváme tvrzení . 
 
3. Odůvodnění (warrant) výrok  opravňující náš postup  od dat k tvrzení. 
 
4. Podpora, zajištění (backing) pověření , oprávnění určené potvrdit výrok vyjádřený 
v odůvodnění. 
 
5. Vyvrácení (rebuttal) Výrok uznávající omezení, za nichž tvrzení může být aplikováno 
 
                                                 
37 )Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Wittgenstein 
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6. Kvalifikační  vyjádření (qualifier) slova nebo fráze vyjadřující úroveň řečníkovy síly 
nebo důvěry  určitost týkajícího se tvrzení. 
Toulmin byl při vypracování tohoto modelu veden snahou o vytvoření protiváhy klasických 
argumentačních metod založených převážně na formální logice Platónově, která mu připadala 
pro praktické použití nepříliš využitelná. 
 
  První tři části argumentu tj.tvrzení , data a odůvodnění se považují za základní komponenty 
praktického argumentu, zatímco zbývající tři podpora , vyvrácení a kvalifikace v některých 
argumentech s nemusí vyskytovat. 
  Na okraj práce tohoto významného anglického myslitele stojí nepochybně jeho etické závěry 
v práci Cosmopolis,  kde Toulmin obhajuje návrat k humanismu , který vidí ve čtyřech 
krocích  : 
1.Návrat k ústní  komunikaci a diskursu, který byl odmítán  moderními filosofy 
soustřeďujícími se pouze na tištěné  texty. 
2. Návrat k individuálním a zvláštním případům, které pracují s individuálními morálními 
otázkami , které se udávají v běžném každodenním životě, v protikladu k teoretickým 
principům, které mají omezenou praktičnost. 
3.Návrat k místnímu a konkrétnímu kulturnímu a historickému kontextu  
4. Návrat k včasnosti (má na mysli včasné řešení problémů).38 
 
 
   Dalším z filosofů tohoto směru je John Langshaw Austin, který se zaměřuje zejména na 
mluvené projevy a pojímal je jako samostatnou činnost. 
  Věty pak nepovažoval za pouhé vyjádření faktů, pravdivých nebo nepravdivých  ale 
považoval je za prováděcí vyjádření (performative utterances) v tzv.mluveném aktu 
(konání), který  následně nazval komunikativně související akt  (illocutionary act) 
Zejména si všímá působení slov na lidi.39  
 
 
 7.2 Hermeneutické metody s požitím diskursu 
 
   Robert Alexy tendující k interpretivismu, který se také zabýval základními lidskými právy 
a morálními otázkami právní vědy, otázkami principů , ve svých pracích o  právní 
argumentaci (Theorie der juristischen argumentation) využíval zejména právního diskursu. 
  Robert Alex navázal na , Johna Austina  a Ludwiga Wittgesteina , v jejich jazykových 
základech  a na Jürgena Habermase jehož  diskursivní metody se pokoušel uplatňovat 
v právní vědě. 
  Alexy také cituje celou řadu jiných právních teoretiků a významné místo u něj má Chaim 
Perelman.  
  Robert Alexy pojal základní práva jako principy ve své habilitační práci Teorie základních 
práv (Teorie der Grundrechte).Dává jim tímto určitou normativní sílu a žádá jejich větší 
užívání  v praxi.. 
Ve své práci Pojem a platnost práva (Begriff und Geltung des Rechte) se Alexy definuje jako 
nonpositivista  a  vytváří tezi spojení, ve které chápe pojem práva jako obsahujícího prvky 
morálky.(Viz dále v oddíle argumentace.) 
Zajímavá je také jeho kritika Radbruchovy formule,kterou zmiňuji na jiném místě. 
   
   
                                                 
38 )Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Toulmin 
39 )Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/J._L._Austin 
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  7.3 Jiné teoretické přístupy 
 
  Jedním z nejvýznanějších teoretiků argumentace byl  Chaim Perelman, který byl narozen ve 
Varšavě a od roku 1925 žil v Bruselu, kde se zabýval pracemi   Gottloba Fregeho. Přestože 
začínal jako positivista,  postupně se začal zaměřovat   hodnotovou stránku soudních 
rozhodnutí až odstoupil od positivismu a přešel na jiné pozice, které by mu umožnily 
vyrovnat se s hodnotovými, nenormativními východisky soudních rozhodnutí. 
  Soustředil se také na neformální argumenty  a vytvořil spolu s Lucií Obrecht- Tyteca práci o 
neformálním argumentaci Traité de l’argumentation: le nouvelle rhétoric, ve které 
definoval teorii argumentace, která byla položena na hodnotových očekáváních  a 
očekáváních adresátů (audience).Po přestěhování  do Spojených států amerických dále 
rozvíjel svou teorii vymezenou v Nové rétorice a stal se jedním z vůdčích osobností 
argumentační teorie.40 
  Chaim Perelman si všímá zpětné vazby mezi argumentujícím a auditoriem, kdy definuje  
jeden z vlastností argumentace a to její závaznost na auditoriu, kdy auditorium se stává 
klíčovým bodem jeho rétorické teorie.41 Pojem auditoria je pak východiskem k jeho 
normativní teorii argumentace. 
  Dlužno říci , že Perelmanovo pojetí argumentace má blízko k pojetí neformální logiky o 
které se zmiňuji v jiné části práce. 
 
 
  
   Ota Weinberger dělí právní argumentaci na objektivní (striktní)  a pragmatickou 
(rétorickou). 
Ota Weinberger pak vytvořil teorii plausibilní argumentace, (což znamená důvěryhodný, 
přesvědčivý). 
Weinberger dělí právní argumentaci na dvě složky : 

- odůvodňování na základě právní normy 
- odůvodňování samotného obsahu právní normy  

Argumentaci pak na čtyři druhy : 
 
1.Argumentace právními předpisy 
2.Argumentace aplikací principů 
3.Argumentace realizací diskreční pravomoci 
4.Argumentaci vedoucími ideami instituce aplikující právo42 
 
 
7.4 Pojem argumentu v právu 
 
  Hned na počátku této kapitoly musíme rozlišit pojem argument v právu a pojem 
argument  ve formální logice. Přestože oba obory sice hovoří o tomtéž, ale není to totéž. 
  I když obě vědy deklarují nutnost správnosti a pravdivosti argumentů, v právu tomu tak být 
nemusí, jak poukážu dále. 
                                                 
40 )Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AFm_Perelman 
41 )Chaim Perelman Rhetoric und Philosophy 
42 ) Lukáš Hlouch, Teorie a realita právní interpretace, Masarykova univerzita,Disertační  
      práce,2007/2008,str.99 
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  Argument v právu je tedy tvrzení, kterým se má podpořit , doložit nebo odůvodnit jiné 
tvrzení. 
  Osobně se však z logiky věci a ve smyslu výše uvedeného  neztotožňuji s tvrzením, že jeho 
předpokladem je správnost nebo  pravdivost. 
  Zní to sice svatokrádežně, ale praxe ukazuje, že v soudním sporu nebo i v soudním 
rozhodnutí se snaží jednotliví účastníci řízení a také soud samotný své argumentace ať už 
v  dokazování nebo v odůvodňování svá tvrzení tzv.vyargumentovat, tj. podložit svá tvrzení, 
soudy a výroky takovými argumenty, které přesvědčí adresáta nebo případný budoucí orgán 
provádějící opravný prostředek, je-li samozřejmě možný nebo přípustný. 
    O právním argumentu netvrdím, že musí být správný nebo pravdivý.Samozřejmě zůstává 
pojem formální spravedlnosti , o kterém jsem psal výše a se kterým v této práci převážně 
pracuji. 
  Argument tedy hodnotím  jako silný, působivý, přesvědčivý nebo naopak slabý, 
nepřesvědčivý, případně  zavádějící .  
 
   Proti tomuto pojetí argumentu pak stojí pojetí argumentu ve formální logice, kde je 
striktně požadována jeho správnost z hlediska formálně logického a z toho také plynoucí 
pravdivost. 
 
  Když shrneme výše uvedené v této kapitole, lze tedy opětovně upozornit na jednoznačně 
různá pojetí pojmu argument v právní argumentaci (mající blíže spíše k pojetí argumentu 
v neformální logice)  a pojetí argumentu ve formální logice. 
 
 
 
 
7.5 Dělení argumentů  
 
Možným členěním argumentů je následující  členění které jsem použil v této práci: 
  Argumenty formální logiky 
  Argumenty neformální logiky 
  Zvláštní argumenty právní logiky 
  Argumentace principy 
  Deduktivní argumenty 
  Induktivní argumenty 
  Argumentace precedenty 
  Argumenty doktrinální 
   
Mimo tyto typy argumentů se také ještě uvádějí  
 Fallacie a neargumenty  
 Rétorika, dialektika a argumentační dialog 
Tyto druhy argumentů rozvádím  u kapitoly týkající se neformálních argumentů. 
    
 
 
7.6  Hlavní typy argumentů používaných v právu  
      
 
  7.6.1 Argumenty formální logiky 
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  Argumenty formální logiky jsou založeny na zákonech formální logiky a v argumentační 
praxi nemají až tak široké použití pro jejich statický charakter.V právní praxi mají   ale dobré 
uplatnění výroková logika , predikátová logika, metody deontické  nebo aletické logiky a 
logika tříd. 
  Tyto argumenty jsou velmi dobře propracovány i když je v praxi samotní právníci snad 
s výjimkou teorie tříd  a některých základních zákonů výrokové logiky prakticky nepoužívají. 
Velmi přehledně jsou zpracovány v knize Logika v právním myšlení.43.  
 
  
 
 7.6.2 Argumenty neformální logiky 
 
  Argumenty neformální logiky (nebo také neformální argumenty) vycházejí jednak 
z každodenního života ale také z neformální logiky, která je sice definována jako protiklad 
formální logice , ale hlavně se snaží najít zákonitosti a postupy vycházející z přirozené, 
neformální argumentace v běžném kontextu, politické debatě, společenských  komentářích a 
také v právní argumentaci  a postupně vytvářených v masmédiích,¨ 
  Neformální logika, někdy také nazývána teorie argumentace pracuje se třemi různými 
přístupy k argumentu : 
 
1.Argumenty založené na teorii klamného závěru, omylu (fallacie) 
2.Rétorický přístup 
3.Dialogický přístup    
 
  První přístup založený na nepravdivých výrocích, fallaciích si všímá těchto 
argumentačních prostředků v běžném životě.Pro tuto práci je podstatné , že mezi tyto 
neformální argumenty ,fallacie se řadí také  
Argumentum ad bacculum (argumentace klackem) 
A argumentum ad hominem (tj.argumentace člověkem) 
 
  Druhá skupina neformální argumentace pracuje s rétorikou. A využívá jejich osvědčených 
metod  působení na adresáta. I pravdivý argument tak může být zcela neúčinný, jestliže se 
protiví postojům   adresáta, naproti tomu i nepravdivý výrok podaný s ethosem dokáže 
přesvědčit  adresáta.  
 
  Třetí přístup k neformální logice a argumentaci vychází z teorií komunikace . 
Tyto nové přístupy k argumentaci ukazují nové směry ve vývoji logiky a blíží se praktickému 
životu a myšlení adresátů. 
  Tyto postupy vyžívají poznatky nejrůznějších oborů, samotné formální logiky, teorie her, 
teorií komunikace, logiku humoru. 
  Mají také význam v právní argumentaci a odůvodňování, zejména v dnešní době, kdy 
prosazování názorů se svádí v mnoha případech na televizních obrazovkách, kde je nutno 
zhustit podávané informace a přesvědčit nejširší společnost o správnosti určitých 
postupů.Tato velmi zajímavá oblast jde však  nad rámec  této práce. 
 
  
  
                                                 
43 ) Viktor Knapp, Aleš Gerloch.Eurolex Bohemia 2000 
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   7.6.3 Zvláštní argumenty právní logiky 
 
Vývojem práva se ustálily některé typy právních argumentů, na jejichž zařazení do 
systematiky nejsou  mezi teoretiky jednotné názory. 
Jde tedy o praxí vytvořené  právní argumenty, které působí na adresáta tj. mají vypovídací  a 
přesvědčovací sílu  
Jsou to následující argumenty, které pro jejich obecnou známost nebudu šíře vysvětlovat. 
 
Důkaz vyloučením (argumentum per eliminationem) 
 
Důkaz od silnějšího k pojmu k slabšímu( argumentum a fortiori, argumentum a potiori) 

- argumentum a maiori ad minus (arg. Od většího k menšímu, od vyšího k nižšímu) 
- argumentum a minori ad maius  (od nižšího k vyššímu, od většího k menšímu) 

Argumentum per analogiím ( argumentum a simili, důkaz podobnosti) 
 Pod tento argument by bylo možno podřadit : 

- arg.per analogiam legis 
- arg.peranalogiam juris 

Reductio ad absurdum resp.deductio ad absurdum příp.reductio)deductio ad 
impssibilum(tj důkaz dovedením do nemožných důsledků).44 
    
  
  7.6.4.Deduktivní argumenty 
 
   Deduktivní argumenty jsou  takové argumenty , z nichž výrok nebo právní závěr 
vyplývá.Jde o praktickou aplikaci logického postupu dedukce od obecného k 
individuálnímu, zvláštnímu. 
Tyto argumenty jsou důkladně zpracovány a nebudu je v této práci rozvíjet. 
 
 
   7.6.5. Induktivní argumenty 
 
   Jedná se o argumenty , které používají opačný logický postup tj.indukci  od zvláštního 
k obecnému.Tyto argumenty tedy výrok závěr podporují.pro tyto argumenty platí , to co jsem 
napsal v předchozí podkapitole tj.teorie se těmito argumenty velmi obsáhle zabývala a v této 
práci se jimi dále nebudu šířeji zaobírat. 
 
 
 
  7.6.6.Argumenty doktrinální 
 
   Argumenty doktrinální ač nejsou oficiálně uznávanými  prameny práva v České republice,  
mají velkou sílu myšlenek a řada soudců včetně soudců Ústavního soudu se těmito názory 
ztotožňuje.Pokud jde o problematická místa v právu nebo v mezery, pak zejména komentáře 
Beck o těchto mezerách nediskutují a vůbec je  nezmiňují.Pouze výjimečně a to hlavně u 
spoluautorů z  akademické sféry poukazují na dvojí možný výklad. 
                                                 
44) Viktor Knapp,Aleš Gerloch, Logika v právním myšlení,Eurolex Bohemia 2000    
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  Jejich význam v současné soudní interpretaci je neoddiskutovatelný a používá je i Ústavní 
soud. 
 
7.6.7 Argumentace precedenty vyšších soudů   
 
   Soudní precedenty nejsou oficiálními prameny práva.Přesto lze sledovat jejich narůstající 
normativní sílu, o které se zmiňuje i ústavní soud  ve více nálezech.Positivně nutno 
připomenout , že jedním z poslání  Nejvyššího soudu ČR je také sjednocovací vliv na 
rozhodovací praxi obecných soudů  
  Častým jevem v argumentaci obecných soudů  je používání judikatury ostatních soudů, 
většinou od úrovně krajských soudů výše.  
 
  
   7.6.8. Argumentace právními principy 
 
   Argumentace právními principy je zvláštní kategorií  argumentace. 
O samotných principech  a jejich roli v právním systému se vedou dlouhodobé a vášnivé 
spory.někteří autoři je přímo považují za součást právního systému (Dworkin) 
Specifikou argumentace principy je skutečnost, že principy jsou v řadě případů protikladné, tj. 
se navzájem vylučují.Jejich užití je pak nutno vyvažovat a poměřovat. 
  V argumentaci rozhodování ústavního soudu je užívání principů  běžnou metodou, zejména 
pokud jde o ústavní principy a pozitivně ukotvené principy.U ostatních principů jsem ve 
sledovaném období zaznamenal spíše opatrnost ze strany soudců Ústavního soudu. Lze také 
sledovat postupné vytváření  nových principů. 
  Více se rolí principů zabývám v předchozí podkapitole 3.6 Role principů v rozhodovací 
praxi soudů. 
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8. Analýza některých   případů projednávaných před   Ústavním soudem  
 
V této části mé práce  chci na konkrétních případech z období 5/2007 – 5/2008  komentovat 
některá rozhodnutí Ústavního soudu  ve světle předchozího pojednání a pokusit se vyhodnotit 
argumentační východiska v odůvodněních  jednotlivých případů a tyto poznatky pak určitým 
způsobem zevšeobecnit  v závěru práce. 
 
 
8.1 Případ zemřelého advokáta JUDr.H. (I. ÚS 544/06) 
 
  V daném  případě ústavní soud rozhodoval o dvou protichůdných právech účastníků: 
1.Vlastnické právo skutečného vlastníka jako  dědice  
2.Práva dědice určeného soudním rozhodnutím namítajícího ochranu dobré víry.45 
 
V tomto případě pochybily snad všechny veřejnoprávní instituce  s výjimkou disentující 
soudkyně JUDr.Ivany Janů 
Skutková zjištění  
 
Advokát JUDr.H zastupuje svého klienta JUDr.Š 
Advokát získává pro svého klienta. Částku  X  tj.383 tis.Kč, kterou má ve své dispozici na 
vkladní knížce a to ode dne 15.11.1999 
JUDr.Š umírá.. 
Advokát deklaruje svou vůli uvolnit tuto částku pro účely dědického řízení cit. Ze spisu 
Po smrti JUDr. A. Š., ke které došlo dne 19. 9. 1999 (č. l. 1 dědického spisu OS pro Prahu 6) 
zaslal JUDr. H. pověřené notářce JUDr. J. H. dopis ze dne 22. 11. 1999, v němž jí sdělil, že 
obdržel od Dopravního podniku hl. m. Prahy finanční částku, z níž připadá na zemřelého 
383.231,30 Kč, a že je připraven tuto částku uvolnit pro účely dědického řízení s tím, že za 
touto částkou vázne jeho odměna jako právního zástupce (č. l. 3). Jak vyplývá z protokolu o 
předběžném šetření ze dne 18. 1. 2000, soudní komisařka zařadila tuto částku do pohledávek 
ve prospěch dědictví (č. l. 11). Dopisem ze dne 15. 3. 2000 sdělil JUDr. H. soudní komisařce, 
že tuto částku uložil u České spořitelny, pobočka Praha 1, Václavské náměstí 16, na vkladní 
knížku č. 03-043058-6 vedenou na jméno JUDr. H., s tím, že očekává sdělení, komu vkladní 
knížku, případně částku, předat (č. l. 51). 
Advokát JUDr.H umírá. 
Následně soudní komisařka dědictví po JUDr.H, advokátovi nezařadila závazek advokáta vůči 
klientovi JUDr.Š nezařadila  do aktiv a pasiv dědictví a vyplatila stěžovateli úměrnou část 
částky, která měla být vyplacena klientovi JUDr.Š a posléze jeho dědicům. 
14.1.2004 podává vedlejší účastník, dědic žalobu  na vyplacení částky dědictví odpovídající 
pohledávce zůstavitel JUDr.Š, klienta dne  
Průběh soudního řízení u obecných soudů 
Průběh procesu u obecných soudů není z nálezu zcela jasný: 
Z nálezu lze vysledovat , že rozhodnutí  Nejvyššího soudu se opíralo o závěry všech soudů, že 
mají za prokázané jednání u soudní komisařky dne  23.5.2000 , kde došlo k ústní dohodě o 
novaci dluhu dle § 570 OBč.Z. a to na základě výpovědí účastníků, tj dědiců po JUDr.Š jimž 
měl svědčit  tento právní úkon, přičemž toto nemá oporu v protokolu ani v konkludentním 
                                                 
45 ) Při studiu tohoto judikátu jsem nemohl nevzpomenout hru Williama  Shakespeara Comedy of errors 
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jednání soudní komisařky a Krajský soud pak dokonce toto konání označil za přetržení 
promlčecí doby.Nejvyšší soud rozhodnutí Krajského soudu v řízení o odvolání potvrdil. 
 
Právní zjištění: 
Ústavní soud tedy v tomto případě ve svém většinovém votu upřednostnil ochranu dobré víry 
stěžovatele proti vlastnickému právu chráněnému Listinou . 
Citace z nálezu 
„Důvěra jednotlivce v rozhodovací činnost orgánů státu, ať už jde o rozhodování orgánů 
moci zákonodárné, výkonné či soudní je jedním ze základních atributů právního státu. Snaha 
o nastolení stavu, kdy jednotlivec může důvěřovat v akty státu a v jejich věcnou správnost, je 
základním předpokladem fungování materiálního právního státu. Jinak řečeno, podstatou 
uplatňování veřejné moci v demokratickém právním státu (čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR) je princip 
dobré víry jednotlivce ve správnost aktů veřejné moci a ochrana dobré víry v nabytá práva 
konstituovaná akty veřejné moci, ať už v individuálním případě plynou přímo z normativního 
právního aktu nebo z aktu aplikace práva. Princip dobré víry působí bezprostředně v rovině 
subjektivního základního práva jako jeho ochrana, v rovině objektivní se pak projevuje jako 
princip presumpce správnosti aktu veřejné moci. Z ústavněprávních hledisek je stěží 
akceptovatelné, pokud státní orgán při výkonu veřejné moci autoritativně přezkoumá a 
osvědčí určité skutečnosti, čímž vyvolá v jednotlivci dobrou víru ve správnost těchto 
skutečností a v samotný akt státu, aby následně jednotlivce sankcionoval za to, že tyto 
skutečnosti mocensky aprobované státem v předchozím aktu jsou nesprávné. 
 
V nyní projednávaném případě však nepůsobí ochrana dobré víry, resp. důvěry v akty státu ze 
strany stěžovatele, zcela izolovaně, neboť je zde - s ohledem na to, že jde o posouzení 
horizontálního soukromoprávního vztahu - vyvažována ochranou legitimního očekávání 
vedlejšího účastníka, požívající ústavněprávní ochrany dle čl. 1 Dodatkového protokolu k 
Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. 
Pokud obecné soudy působení dobré víry stěžovatele, resp. jeho důvěry v akt státu přehlédly a 
rozhodly o jeho povinnosti uhradit žalovanou částku vedlejšímu účastníkovi navzdory tomu, 
že předchozí usnesení o dědictví potvrdilo jeho vlastnické právo k těmto prostředkům, 
porušily v konečném důsledku jeho vlastnické právo garantované čl. 11 odst. 1 Listiny.“46 
 
Disentující názor soudkyně Ivany Janů poukazuje na nesprávnost závěru většiny pokud jde 
o závěry soudu, přičemž poukazuje na neudržitelnost ochrany dobré víry v rozhodnutí 
veřejnoprávních orgánů proti základnímu právu garantovanému listinou a to právu na 
vlastnictví. 
Dále poukazuje na stále platné rozhodnutí R 14/1992 :  
 
„Zařazení určité věci státním notářstvím do aktiv dědictví není nezvratným důkazem 
vlastnictví toho, kdo věc nabyl na základě dohody dědiců, schválené rozhodnutím státního 
notářství. Dohoda o vypořádání dědictví řeší vztahy pouze účastníky řízení o dědictví; jiné 
osoby, které nebyly účastníky řízení o dědictví, se mohou domáhat svého práva k věci, jež byla 
zařazena do aktiv dědictví po zůstaviteli v občanském soudním řízení.“47 
 
   Jak jsem již dříve naznačil toto rozhodnutí považuji ze velmi problematické a 
předpokládám, že při podobném sporu rozhodne plénum Ústavního soudu jinak. 
   Z mého pohledu mi chybí hlubší analýza o jaký vztah vlastně šlo  při uložení peněz klienta 
u advokáta  o, protože v nálezu nebylo jasné zdali šlo o občanskoprávní závazkový vztah 
                                                 
46 ) judikát I ÚS 544/06,www.judikatura.cz 
47 ) tamtéž disentující názor soudkyně Ivany Janů 
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mezi advokátem a klientem nebo obchodně závazkový vztah, čemu bych se klonil více a zdali 
také uložení peněz se odehrávalo na základě samostatné Smlouvě o správě majetku podle 
advokátního řádu  , nebo jiných typů smluv podle občanského nebo obchodního zákoníku.V 
obou smluvních typech se totiž hovoří o uložení věci (Obch.zákoník) nebo ve Smlouvě o 
úschově se hovoří o věci. Nelze podle mě na děj vztáhnout ustanovení o složení peněz do 
finančního ústavu. 
  Za klíčový bod , ale považuji hodnocení písemného sdělení advokáta o uložení peněz do 
Spořitelny na vkladní knížku a připravenost  předat vkladní knížku nebo poukázat 
hotovost.To považuji za uznání dluhu co do důvodu a výše a opět není jasno jestli jde o 
obchodně závazkový vztah nebo civilní vztah, v každém případě, ale takové uznání dluhu   
v obchodním . závazkovém vztahu  prodlužuje promlčecí lhůtu o 4 roky (do max.10 let) a u 
civilního vztahu dokonce o 10 let. 
  V tomto odkazuji na velmi propracované znění ustanovení Správního řádu č.500/2004 Sb. 
§ 41 až 45 u navrácení v předešlý stav. 
  Rozhodnutí soudu také popírá celou filosofii restitučních nároků a řízení s nimi spojených. 
  Soud tedy použil v argumentační rovině argumentace právními principy u nichž měl 
vyvážit v tomto případě dva protichůdné nároky a to právo  ochrany vlastnického práva jako 
jeden z nejsilnějších práv  v ústavním pořádku a princip ochrany dobré víry ve správnost  
rozhodnut orgánů veřejné moci. 
  V hodnocení této kauzy se zákonitě musí také projevit určitý sentiment a to sentiment 
národa, ve kterém bylo toto základní právo většině obyvatel odmítáno a silně pokřiveno. 
   Pokud jde o revizi aktů  veřejné moci domnívám se, že soud nebral v potaz druhou stránku 
ochrany dobré víry a nabytých práv, tj zdali nebude způsobena dotčeným osobám nebo 
veřejnému zájmu škoda převyšující vážnou újmu žadatele , který se domáhá ochrany dobré 
víry. 
   Z pohledu předmětu této práce považuji rozhodnutí I..senátu ústavního soudu v této věci za  
decisionistické a argumentaci ústavního soudu principem ochrany dobré víry za 
argumentačně slabé, formalistické  a nemající oporu v Ústavě ani Listině . 
Soud při vyvažování protichůdných práv zakotvených ústavou postupoval necitlivě a proti 
ústavně zakotvenému právu na vlastnictví  dal přednost ochraně dobré víry ve správnost 
rozhodnutí orgánu veřejné moci. 
Také jsem názoru, že závěry soudu  neodpovídají obecným názorům v české společnosti na 
spravedlnost a morálku. 
 
 
8.2 Případ regulovaných nájmů (Pl.ÚS 20/05) 
 
  Případ řeší problematiku regulace nájemného a má spojení s dalšími nálezy v rozhodnutích  
II. 361/06, I.ÚS 391/05, I.ÚS 123/06 , Pl 3/2000, Pl.20/05 . 
Ústavní soud ve velmi medializované a citlivé kauze regulovaných nájmů. sehrával a stále 
sehrává velmi zajímavou roli a dovolím si říci i problematickou roli. 
Připomeňme si tedy stručně vývoj  regulovaných nájmů, které v České republice dopadají na 
skoro 3 mil.obyvatel. 
  
O co v podstatě jde? Pokusíme se problém vyhodnotit z právního a to konkrétně ústavně 
právního hlediska. 
 
  Jde v principu o dva svým způsobem protichůdné zájmy společnosti  : 
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A Prvním zájmem je zájem společnosti na ochraně nájemců bytů proti svévolnému 
zvyšování  nájmů bytů, které může mít značný dopad na sociálně slabší vrstvy 
obyvatelstva. 
  Společnost prostřednictvím právního předpisu chrání zájem početné skupiny obyvatelstva 
obývající nájemné byty a to tak aby tato ekonomická položka nezasahoval vyšším než 
společností hodnocenou a řízenou mírou do životních nákladů této skupiny obyvatel. 
 
B.Druhým zájmem je zájem vlastníků bytů docílit  přiměřený zisk plynoucí z nájmu  a 
tím dosáhnout dalšího zhodnocování jejich majetku a to jednak reinvestováním do 
nemovitosti a jednak nepřímo formou kapitalizace výnosu.Tj.potenciální investor 
poměřuje výnos nemovitosti s výnosem z vkladů a je-li výnos procentuálně vyšší než 
průměrný úrok ve finančních institucích  limitně  se zvedá cena nemovitosti na trhu., 
tj.nemovitost se kapitalizuje.  
  Jde o přirozený zájem společnosti na rozvoji podnikání v tomto oboru, další opravy přinášejí 
pracovní příležitosti, rozvoj měst probíhá organickým způsobem. Probíhá také žádoucí 
mobilita pracovní síly, která je v České republice na velmi nízké úrovni.Probíhá také 
přirozená výměna bytů a prázdné byty jsou obsazovány. 
  V neposlední řadě se také snižuje potřeba bytů výstavby nových bytů , protože byty jsou 
užívány jen skutečně bydlícími a nedochází k obchodování s nájmy a nelegální podnajímání 
bytů. 
  Shrneme- li tedy výše uvedené jde o vytvoření funkčního a dynamického trhu s byty, který 
by odpovídal svobodnému způsobu podnikání se sociálními prvky, které jsou v naší zemi 
tradiční a dlouhodobé. 
  Již od počátku 90. let pravicové vlády přes deklarace liberálnosti v určitých sférách 
ekonomiky dávkovaly liberálnost naprosto nesystémově podle zcela subjektivního hodnocení. 
Například bankovní sféra byla zcela chráněna státem tam, kde byl politický zájem a naproti 
tomu byla liberalizována tam, kde k tomu politická vůle nebyla. 
Podobný voluntaristický přístup byl zvolen pro oblast regulovaných nájmů.Pod hesly obavy o 
sociální soudržnost byli standardní účastníci trhu, majitelé domů, diskriminováni proti 
ostatním podnikatelům a i ostatním podnikatelům v této branži, kteří stavěli nové domy již 
s neregulovaným nájmem. 
V této alibistické politice pokračovaly i levicové vlády . 
Tj.sociální smír museli částečně hradit  majitelé domů.48 
  Nemůžeme si ovšem myslet , že podobné problémy mají jen země přecházející z bývalé 
centrálně řízené ekonomiky do jiného ekonomického prostředí. Podobné problémy dodnes 
prožívá město New York, kde regulovaný nájem má cca 30 % obyvatel.Jedná se o dozvuky 
sociálních programů po druhé světové válce, které se ovšem staly příčinou devastace celých 
čtvrtí, protože regulované nájmy nestačily ani na prostou reprodukci bytového fondu. 
Jev znovu v plné síle ukazuje složitý  charakter společenských jevů a potvrzuje, že není 
rozhodnutí, které by za každých podmínek a po dlouhou dobu vyhovovalo společenským 
poměrům.Že je tedy nutno vytvořit dostatečně pružné systémy  schopné zpětné vazby, které 
se mohou samoregulovat. 
  V České republice toto nenabylo ještě takových katastrofálních rozměrů, protože řada 
vlastníků zejména z řad restituentů má k danému majetku  osobní vztah a přistupuje k němu 
nejen z pozice finanční, ale řekl bych z pozice emotivní. 
 
   Vrátíme – li se k právní otázce problematiky chronologicky : 
                                                 
48 ) Dlužno poznamenat, že v období dokončování této práce, tj.leden 2009 se kyvadlo zase posunulo výrazně na 
druhou stranu a zvýšení regulovaných nájmů je přímo skokové v neprospěch nájemníků a v nejbližší době lze 
očekávat další etapu tohoto českého evergreenu 
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1.Ústavní soud zrušil jako neústavní vyhlášku Ministerstva financí č.176/1993 Sb. a to 
nálezem publikovaným od číslem 231/2000 ( Pl ÚS.3/2000) 
 
2.Ústavní soud zrušil nálezem vyhlášeným ve sbírce pod.č.528/2002 jako protiústavní 
regulaci nájemného stanovenou výměrem MF ČR 06/2002.Viz Pl.ÚS 8/02. 
 
3.Ústavní soud zrušil nařízení vlády 567/2002 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium 
nájemného z bytů.viz. Pl.ÚS 2/03 
 
4.Ústavní soud zamítá návrh na zrušení §696 odst.1 obč.zák., ústavní soud odmítá návrh na 
zrušení §§ 685až 695,§ 696odst.2, §697 až 716.V tomto nálezu pak soud povolává obecné 
soudy , aby svými konkrétními rozhodnutími zpětně rozhodovaly a schvalovaly zvýšení 
nájmů ze strany majitelů domů a bytů. 
 
 
Ad.1.tj v nálezu Pl. 3/2000 o zrušení vyhlášky Min.fin.ČR 176/1993 Sb. soud formuloval 
některé principy pro danou problematiku : 
 

 
a) Ochrana nájemců je trvalou součástí našeho právního řádu již od 20. let minulého 

století a na tom nic nemění ani skutečnost, že není výslovně zakotvena v Listině, neboť tuto 
roli v našem právním řádu plní čl. 11 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a 
kulturních právech, čl. 16 Evropské sociální charty a čl. 4 Dodatkového protokolu k Chartě. 
Možnost regulace nájemného byla uznána i s poukazem na rozhodnutí Evropského soudu pro 
lidská práva z 19. 12. 1989 (A-169) ve věci Mellacher a ostatní proti Rakousku. S ohledem na 
čl. 1 odst. 2 Ústavy, ve znění ústavního zákona č. 395/2001 Sb., platí tyto závazky České 
republiky k respektování ochrany nájemních vztahů i od 1. června 2002. 

b) Ústavní soud dále odmítl argumentaci tehdejších navrhovatelů, podle kterých je 
regulací nájemného chráněna pouze určitá skupina nájemců a je diskriminována skupina 
nájemníků  bytů s regulovaným nájemným. Poukázal přitom na princip smluvní autonomie a 
právo podnikat podle čl. 26 odst. 1 Listiny.  

c) Ústavní soud však uznal porušení principu přiměřené (spravedlivé) rovnováhy, když 
vyhláška regulující nájemné nevzala v úvahu proces destrukce vlastnického práva po únoru 
1948 v oblasti hospodaření s byty. Bytový fond tak byl restituován, avšak bez prostředků 
akumulovaných na jeho údržbu.  

d) Ústavní soud uznal porušení čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě, jakož i právo 
zakotvené v čl. 11 odst. 1 Listiny, kdy dotčené kategorii vlastníků, včetně obcí vlastnících 
nájemní domy, jsou upírána některá z podstatných oprávnění tvořících obsah jejich 
vlastnického práva. Proto konstatoval porušení čl. 4 odst. 4 Listiny.  

e) S ohledem na skutečnost, že tito vlastníci jsou navíc v celé řadě případů nuceni ze 
svého dotovat to, co Ústavní soud považoval za věc celospolečenské povahy a odpovědnosti 
vyžadující odpovědný a vyvážený přístup i ze strany státu a celé společnosti, vyjádřil Ústavní 
soud právní názor, podle kterého cenová regulace, nemá-li přesáhnout meze ústavnosti, nesmí 
evidentně snížit cenu tak, aby vzhledem ke všem prokázaným a nutně vynaloženým nákladům 
eliminovala možnost alespoň jejich návratnosti, neboť v takovém případě by vlastně 
implikovala popření účelu a všech funkcí vlastnictví.  

f) Ústavní soud nezpochybnil povinnost takových pronajímatelů, pokud jde o otázku 
zvyšování nájemného, podřídit se určitým omezením, může se tak stát ale jen při splnění 
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podmínek vyplývajících z čl. 4 odst. 3 a 4 Listiny, což v případě vyhlášky č. 176/1993 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, nebylo splněno. Určité kategorie vlastníků byly nuceny se podrobit 
podstatným omezením svého vlastnického práva, zatímco jiné nikoli, a k tomuto omezení 
docházelo napadenou vyhláškou způsobem, jenž měl mít sotva co společného se šetřením 
podstaty vlastnického práva.  

g) Ústavní soud také nezpochybnil povinnost nájemců podrobit se zásahu do smluvního 
vztahu ze strany třetí osoby, když stát svými opatřeními vstupuje do oblasti smluvené úpravy 
nájemného a umožňuje je jednostranně zvýšit. 49 
 
Ad.2. Ústavní soud zrušil nálezem vyhlášeným ve sbírce pod.č.528/2002 jako protiústavní 
regulaci nájemného stanovenou výměrem MF ČR 06/2002.Viz Pl.ÚS 8/02.K výše uvedeným 
postulátům. 
 

„Dlouhodobá nečinnost Parlamentu České republiky spočívající v nepřijetí zvláštního 
právního předpisu vymezujícího případy, ve kterých je pronajímatel oprávněn jednostranně 
zvýšit nájemné, úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu, a změnit další podmínky 
nájemní smlouvy ( § 696 odst. 1 obč. zákoníku), je protiústavní a porušuje čl. 4 odst. 3, čl. 4 
odst. 4 a čl. 11 Listiny základních práv a svobod a čl. 1 odst. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k 
Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. 

Ústavní soud opětovně upozorňuje na závěry své rozhodovací praxe ve věcech regulace 
nájemného, v nichž zdůraznil, že není přípustné přenášet sociální zátěž jedné skupiny lidí 
(nájemci) na skupinu druhou (pronajímatelé) a dodává, že není ani přípustné vytvářet různé 
kategorie pronajímatelů, v závislosti na tom, zda nájemné v bytech jedné skupiny podléhá 
regulaci, či nikoliv. Důsledky nečinnosti zákonodárce vedou Ústavní soud, při vědomí svého 
postavení jako orgánu ochrany ústavnosti, k nutnosti nahradit chybějící instrumenty právní 
ochrany pronajímatelů na úrovni „obyčejného“ zákona postupem s využitím principů ústavně 
právní regulace. Proto Ústavní soud trvá na naplnění základní funkce obecných soudů, tj. 
zajištění proporcionální ochrany subjektivních práv a právem chráněných zájmů, a požaduje, 
aby ji obecné soudy pronajímatelům poskytly tak, že nebudou zamítat jejich žaloby požadující 
určení zvýšeného nájemného s odkazem na nedostatek zákonné úpravy. To znamená, že 
obecné soudy, i přes absenci úpravy předvídané v § 696 odst. 1 obč. zákoníku, musí 
rozhodnout o zvýšení nájemného, a to v závislosti na místních podmínkách a tak, aby 
nedocházelo k diskriminacím různých skupin právních subjektů. Při takovém rozhodování se 
soudy musí vyvarovat libovůle; výrok se musí zakládat na racionální argumentaci a 
důkladném uvážení všech okolností případu, použití přirozených zásad a zvyklostí občanského 
života, závěrů právní nauky a ustálené ústavně konformní soudní praxe. 

Zvolená judiciální cesta řešení je výrazem posouzení relace zákonodárné a soudní moci. 
Jejich vztah vyplývá z dělby moci ve státě, tak jak je zachycena v ústavě. Materiální přístup 
výkladu vede nutně k závěru, že tato dělba není sama sobě účelem, ale sleduje účel vyšší. Od 
samého počátku svého vzniku byla ústavním zákonodárcem podřízena idei, jejímž základem je 
především služba občanovi a společnosti. Každá moc má sklon k sebestřednosti, bytnění a 
korupci; absolutní moc ke korupci nekontrolovatelné. Jestliže některá ze složek moci 
přestoupí ústavní rámec svého vymezení, svoji pravomoc, nebo naopak neplní své úkoly a tím 
brání v řádném fungování druhé (v posuzovaném případě soudní moci), musí nastoupit 
kontrolní mechanismus brzd a vyvažování, který je do systému dělby zabudován. Hlavní úkol 
soudní moci definuje Ústava takto: „Soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem 
stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům.“ (čl. 90) a „Základní práva a svobody 
jsou pod ochranou soudní moci.“ (čl. 4). Ze stejného ústavního rámce demokratického 
                                                 
49) část IV b rozsudku Pl.ÚS 08/02,www.judikatura.cz 
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právního státu vyplývá pozice Ústavního soudu: „Ústavní soud je soudním orgánem ochrany 
ústavnosti.“ (čl. 83). Z těchto hledisek obecné soudy, včetně Nejvyššího soudu (srov. rozsudek 
ze dne 31.8.2005, sp.zn. 26 Cdo 867/2004), chybují, pokud odmítají poskytnout ochranu 
právům fyzických a právnických osob, které se na ně obrátily ze žádostí o spravedlnost, pokud 
jejich žaloby zamítají s formalistickým odůvodněním a odvoláním se na nečinnost 
zákonodárce (neexistenci příslušné právní úpravy), a to poté, co jim Ústavní soud, jako 
ochránce ústavnosti a její kontroly, otevřel svými rozhodnutími cestu. Ústavní soud 
opakovaně prohlásil stav nerovného postavení jedné skupiny vlastníků nájemních bytů a domů 
za diskriminační a protiústavní. Dlouhodobou nečinnost Parlamentu ČR pak za neslučitelnou 
s požadavky právního státu. Ústavní soud se stal z vůle ústavního zákonodárce odpovědným 
za dodržování ústavního pořádku v České republice, a proto nehodlá rezignovat na tuto svoji 
povinnost, k plnění povinností povolává i obecné soudy a odmítá spoléhat pouze na tlak 
Evropského soudu pro lidská práva.“.50 

 
 
Z disentujících stanovisek  k tomuto rozhodnutí : 
Soudci Vlasta Formánková a Stanislav Balík brojí hlavně proti protiústavnosti 

nečinnosti Parlamentu ČR. 
Z disentujícího stanoviska soudce Jiřího Nikodýma: 
 
„Nesouhlasím s výrokem nálezu, kterým byl odmítnut návrh na zrušení zvláštní úpravy 
ustanovení občanského zákoníku o nájmu bytů. Ústavní soud se tak vyhnul vyřešení zásadní 
otázky, která je dlouhodobě neřešena a vytváří ve společnosti trvalé napětí. Navrhovatel 
správně dovodil, že celá úprava nájmu bytů je protiústavní a nesouhlasím s tím, že překročil 
rozsah toho, co mohl napadnout, protože v jeho případě podle většinového názoru Ústavního 
soudu přicházela do úvahy pouze aplikace § 696 odst.1 obč. zák., a nikoliv všechna ostatní 
ustanovení speciální úpravy nájmu bytů. Toto ustanovení nelze vytrhnout z kontextu celé 
úpravy. Jeho izolované zrušení by nemohlo vést k nápravě problému, který navrhovatel 
nastolil, ale naopak k naprosté nemožnosti ho řešit, což ostatně Ústavní soud uznal tím, že 
toto ustanovení nezrušil a naopak dovodil, že právě podle tohoto ustanovení mají soudy 
judiciální cestou napravovat protiústavní stav, spočívající v nečinnosti zákonodárce. Proto 
správně navrhli zrušit celou speciální úpravu nájmu bytů, čímž by nastal stav, že by platila 
pouze obecná úprava nájmu, která v ustanovení § 671 odst. 1 o. z. umožňuje upravit cenu 
nájmu, není-li stanovena smlouvou tak, aby odpovídala obvyklé ceně v době uzavření 
smlouvy. Tam, kde se cena nájmu řídila předpisem, který nedával žádný prostor pro dohodu, 
nelze činit závěr, že nájemné bylo dohodnuto. Proto byl úvaha navrhovatelů správná.“ 51 
 
 

 
  Zajímavé je disentující stanovisko soudce Vladimíra Kůrky, který namítá, že návrh 
navrhovatele na zrušení obč.zákoník zamítnutého ve výroku III byl podán subjektem zcela 
neoprávněným 
  Disentující soudce Jan Musil pak zdůrazňuje nepřijatelnost přenášení tak závažného 
problému na obecné soudy (v ČR se problém v současnosti týká cca 740 tis, bytů a dále 
poukazuje na osvědčené řešení tohoto problému zejména ve Spolkové republice Německo, 
kde existují databanky nájemného a také jsou procentuálně limitované nárůsty nájemného a 
upozorňuje na absenci těchto podkladů pro obecné soudy v České republice 
                                                 
50 ) Citace z rozhodnutí sp.zn.Pl.ÚS 20/05, 
51 )judikát Pl.ÚS 20/05  www.judikatura.cz 
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  Soudkyně Eliška Wagnerová pak ve svém rozdílném názoru dovozuje, že : 
 
§ 696 
 
 (1) Způsob výpočtu nájemného, úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, způsob 

jejich placení, jakož i případy, ve kterých je pronajímatel oprávněn jednostranně zvýšit 
nájemné, úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu a změnit další podmínky nájemní 
smlouvy stanoví zvláštní právní předpis. 

  
 (2) Úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo záloha na ně se platí spolu s 

nájemným, nebude-li účastníky dohodnuto nebo právním předpisem stanoveno jinak. 
 
 
 
Přesto však považuji za potřebné uvést, že zůstává-li ustanovení § 696 odst. 1 o. z. v 

platnosti, je po mém soudu, a také v souladu s předchozími nálezy Ústavního soudu (Pl. ÚS 
8/02, Pl. ÚS 2/03) zapotřebí trvat na tom, že tzv. regulace předvídaná citovaným ustanovením 
musí být chápána nikoli jako regulace administrativní, nýbrž jako regulace, která „vychází z 
tržních cen závislých na poloze domů (...) Obdobně jako z hlediska právní komparatistiky ani 
z ekonomického hlediska nelze srovnávat klíčový pojem regulace nájemného. V evropských 
standardech vychází regulace nájemného (rent control) z tržních cen bydlení. Ty v sobě 
zahrnují kromě tržních cen pozemků a domů také tržní náklady na jejich opravy, správu a 
údržbu, jakož i přiměřený zisk. Naše konstrukce cen nájemného zpravidla vychází z 
příkazových cen, které se zakládaly na zásadně odlišné koncepci bydlení jakožto sociální 
služby, hrazené převážně z celospolečenských prostředků. Tento systém vylučoval ovlivňování 
cen bydlení teritoriálně odlišnou výší pozemkové renty. Současné pokusy o kompromis mezi 
uvedenými dvěma koncepcemi nejen nevyužívá alokační a informační efekt tržních cen, ale 
vede k nevyužívání celého bytového fondu, nespravedlnostem při jeho rozdělování a korupci“ 
(viz nález sp. zn. Pl. ÚS 8/02). A jak dále Ústavní soud v obou citovaných nálezech uvedl, je 
třeba v budoucí zákonné úpravě přehodnotit celý obsah úpravy nájmu bytu tak, aby nová 
úprava respektovala především autonomii vůle účastníků nájemních vztahů. Tento požadavek 
plyne z čl. 1 odst. 1 Ústavy, neboť autonomie vůle se kryje se samotnou esencí materiálního 
právního státu.52 
 
  Soudkyně Dagmar Lastovecká ve svém disentujícím stanovisku se pak neztotožňuje 
s názorem na neoprávněnost návrhu navrhovatele pokud jde o návrh na zrušení ostatních 
ustanovení části osmé obč.zákoníku mimo § 696 odst. 1 jakožto neorganické vytržení z 
kontextu a příliš restriktivní interpretaci § 64 odst.3 zákona o Ústavním soudu. 
 
  Na tomto judikátu vcelku zřetelně vyvstává s jakými interpretačními problémy se v soudobé 
soudní praxi setkáváme a také lze konstatovat jistou neujasněnost rozhodovacích východisek 
ústavního soudu.Ukazuje se také  rozpolcenost teoretických přístupů samotných soudců 
Ústavního soudu , které mají kořeny v sociálním přístupu ke společenským procesům.Je to 
zejména obava z tržních mechanismů.Je to také systematické znevýhodňování osob , které se 
museli v minulosti uskrovnit a investovat do vlastního bydlení. 
Ve výše jmenovaném rozhodnutí pak Ústavní soud na principu poměřování  vyhodnotil na 
jedné straně princip  ochrany nájemníků a na druhé straně princip ochrany vlastnictví a 
konstatoval nevyrovnanost v neprospěch majitelů bytů, kdy náklady na opravy a bytů nestačí 
                                                 
52 ) Pl.20/05 
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regulované nájemné pokrýt a označil toto jako nepřípustné přenášení zátěže jedné sociální 
skupiny obyvatel na druhou skupinu obyvatel.. 
 
  Ústavní soud také jasně deklaroval nečinnost vlády a zákonodárce v této věci. Ale s touto 
nečinností vlády nebo parlamentu, se ale podle mého názoru úspěšně nevyrovnal. 
V daném případě totiž soud mimo stávající zvyklosti a zákony apeluje na obecné soudy , 
aby ve věcech nájmů rozhodovaly s využitím principů ústavně právní argumentace a 
nezamítali žaloby na zvýšení nájemného pro nedostatek právní úpravy. 
  
 
 
Ústavní soud na tomto místě opětovně upozorňuje, že není přípustné přenášet sociální zátěž 
jedné skupiny lidí (nájemci) na skupinu druhou (pronajímatelé) a dodává, že není ani 
přípustné vytvářet různé kategorie pronajímatelů, v závislosti na tom, zda nájemné v bytech 
jedné skupiny podléhá regulaci, či nikoliv. Flagrantní důsledky nečinnosti zákonodárce vedou 
Ústavní soud, při vědomí svého postavení jako orgánu ochrany ústavnosti, k nutnosti nahradit 
instrumenty právní ochrany pronajímatelů chybějící na úrovni „obyčejného“ zákona využitím 
principů ústavně právní regulace. Proto cituji :  
 Ústavní soud trvá na naplnění základní funkce obecných soudů, tj. zajištění proporcionální 
ochrany subjektivních práv a právem chráněných zájmů, a požaduje, aby ji obecné soudy 
pronajímatelům poskytly tak, že nebudou zamítat jejich žaloby požadující určení zvýšeného 
nájemného s odkazem na nedostatek zákonné úpravy. Zamítání těchto žalob z důvodů 
souhrnně obsažených v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 31.8.2005, sp.zn. 26 Cdo 867/2004 
(posléze využívaných v usneseních odmítajících dovolání pro nepřípustnost – viz usnesení 
sp.zn. 26 Cdo 80/2005, sp.zn. 26 Cdo 819/2005, sp.zn. 26 Cdo 1647/2005, sp.zn. 26 Cdo 
1912/2005), považuje Ústavní soud za porušení čl. 36 Listiny. 53 
 
 
  Pokusím se nyní analyzovat toto rozhodnutí z pohledu filosoficko právních postulátů a 
z pohledu předmětu této práce : 
  Dlouhodobost  řešení tohoto problému v právní oblasti tj. jednak legislativní, následně 
exekutivní, míněno v rámci moci výkonné a posléze v soustavě obecných soudů a nakonec u 
soudu Ústavního54 ukazuje , že jde o praktickou ukázku   společenského a v tomto případě i 
právního  diskursu. 
  Jeho výsledky nejsou příliš povzbudivé, ale přesto dochází k postupnému srovnávání a 
obrušování hran a to z toho důvodu, že právní normy umožňují majitelům domů postupně 
zvedat tyto nájmy o stanovené procenta a nižší míře  inflace tak problém má tendenci 
postupně slábnout. 
  Tlaky vyvolané nerovnoprávným postavení majitelů proti nájemníkům vyústily také ve 
změnu občanského zákoníku, který zpřísnil povinnosti nájemníků a také zpřísnil přechod 
nájmu na potomky v linii přímé a to v druhém stupni, kdy prodloužil dobu společného soužití 
na 3 roky s možností snížení této doby soudem.v odůvodněných případech.  
 
  Pokud jde o samotné  právní otázky, soud tedy argumentoval v prvé řadě principy a to 
principem ochrany svobody, v tomto případě vlastnického práva a poměřoval ho 
                                                 
53 )Pl 20/05 
54) Pro úplnost je také třeba připomenout, že byly podány  žaloby majitelů u Evropského soudu pro lidská práva 
ve Štrasburku a to proti České republice 
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z principem ochrany nájemníka jakožto většinou slabší strany a dospěl k názoru, že ústavně 
konformní vyváženost práv a závazků je porušena ve prospěch ochrany nájemníků. 
  Současně jasně deklaroval neústavnost pokud jde o nečinnost vlády a Parlamentu ČR ve 
směru vytvoření a schválení normy prováděcího předpisu navazujícího na § 696 odst.1  obč. 
zákoníku. 
V tomto směru soud  postupoval v zaběhnuté praxi metody vyvažování . 
 V závěru svého rozhodnutí soud zcela nesystémově vyzývá obecné soudy, aby ve své 
rozhodovací praxi kladně vyřizovaly žaloby majitelů na zvýšení nájemného. 
Spornost tohoto rozhodnutí dosvědčují disentující stanoviska 7 soudců.. 
 
  Pokud jde o charakter samotného  rozhodnutí,  je na místě jej označit  spíše  pojmy  z teorie 
řízení jako naprosto nesystémové .Ústavní soud nabádá, přesněji  řečeno apeluje, obecné 
soudy aby rozhodovaly v určitém směru tedy aby uznávaly návrhy na zvýšení nájmu. 
 
Toto rozhodnutí tedy lze zařadit mezi určité rarity v dosavadní praxi Ústavního soudu. 
 
Můžeme jej tedy zařadit mezi decisionistické rozhodnutí se sociologickými  prvky. 
 
Kognitivistické prvky v této problematice lze nalézt u rozhodnutí I. 123/06, které řeší rovněž 
otázku zvyšování nájmů, kde soud definuje náležitosti možného zvýšení nájemného 
následovně. 

- závislost na místních podmínkách 
- nesmí docházet k diskriminaci 
- musí se vyvarovat libovůle 
- rozhodnutí ze musí zakládat na racionálním argumentu 
- musí jít o důsledném zvážení všech okolností  
- musí se zakládat na přirozených zásadách a zvyklostech občanského života 
 
U tohoto nálezu je pak velmi důležité , že I .Senát ústavního soudu operuje s pojmem 
přirozené zásady a zvyklosti občanského života. 
 

  Na závěr hodnocení tohoto případu je možno  doplnit, že tento problém postupně ztrácí na 
své naléhavosti a to z toho důvodu, že limity možného  navyšování regulovaných nájmů byly 
v posledních letech vyšší než skutečná inflace a tím se u majitelů domů, kteří navyšování 
v rámci těchto limitů prováděli rozdíl mezi regulovaným nájmem a tržním postupně razantně 
snižuje. Dochází tedy k postupnému ekonomickému vyřešení  otázky regulovaných nájmů 
V průběhu práce na této diplomové práci pak byla přijata vyhláška Ministerstva pro místní 
rozvoj č.214/2008 Sb., která přesně definuje nárůsty v jednotlivých letech v závislosti na 
lokalitě umístění bytu s regulovaným nájmem.Bohužel se tyto nárůsty  tj.30 % i více jeví jako 
drastické a už dnes tj. v březnu 2009 se hovoří o jeho modifikaci. 
 
8.3 Nedostatečné odůvodnění  a věcně nesprávné argumenty nesplňují požadavky 
spravedlivého procesu nález (II.ÚS 290/06) 
 
  ÚS v tomto případě jasně stanovuje meze nepřesné a nesprávné argumentace , kdy 
v případě extrémního nesouladu mezi skutkovými zjištěními a úvahami při hodnocení 
důkazů a právními závěry musí existovat soulad s právem zakotveným v listině tj právem 
na soudní ochranu.Samotné nedostatečné odůvodnění pak ústavní soud klasifikuje jako 
porušení práva na soudní ochranu podle čl. 36 listiny a čl.4 ústavy. 
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I v případě rozhodování o náhradě nákladů řízení zůstává zachován požadavek řádného 
odůvodnění rozhodnutí, které musí být ve shodě i s obsahem příslušného soudního spisu. Je 
tomu tak proto, že zásady vztahující se k ustanovení článku 36 odst. 1 Listiny základních práv 
a svobod vyžadují, aby výrok o náhradě nákladů řízení byl v souladu s průběhem řízení (a 
tedy i s úkony účastníků), přičemž úvaha soudu při tomto rozhodování musí být věrohodná, 
logická a s dostatečnou oporou mj. i v návrzích a podáních účastníků řízení. V případě, že 
soud rozhodne o náhradě nákladů řízení v rozporu s průběhem řízení, je v zásadě tento postup 
třeba označit za porušující právo účastníka řízení na spravedlivý proces ve smyslu článku 36 
odst. 1 Listiny základních práv a svobod. O takové pochybení jde i v nyní posuzované věci. 
Součástí pojmu právního státu je i povinnost soudů své rozsudky odůvodnit (§ 157 odst. 1 o. s. 
ř.), a to způsobem zakotveným v ustanovení § 157 odst. 2 o. s. ř. Dodržování této povinnosti 
má zaručit transparentnost a kontrolovatelnost rozhodování soudů a vyloučit libovůli. Z 
odůvodnění soudního rozhodnutí musí vyplývat vztah mezi skutkovými zjištěními a úvahami 
při hodnocení důkazů na straně jedné a právními závěry na straně druhé. V případě, kdy jsou 
právní závěry soudu v extrémním nesouladu s vykonanými skutkovými zjištěními anebo z nich 
v žádné možné interpretaci odůvodnění soudního rozhodnutí nevyplývají, nutno takovéto 
rozhodnutí považovat za stojící v rozporu s článkem 36 odst. 1 Listiny základních práv a 
svobod, jakož i s článkem 1 Ústavy.“55 
  Případ je tedy velmi zajímavý z pohledu této práce , protože vlastně určuje povinnost 
každého soudního orgánu dostatečně a kvalitně odůvodnit neboli vyargumentovat jednotlivá 
rozhodnutí a v opačném případě je nedostatečná argumentace posuzována jako nesplnění 
požadavku řádného a spravedlivého procesu.zajímavý je také určiý významový posun proti 
znění samotné Listiny nebo i Evropské úmluvy o lidských právech , kde se hovoří o fair 
procesu , což  není spravedlivý proces, ale spíše  řádný, nebo také férový proces. 
 
 
8.4 Nepřímé stanovení normativní síly judikátů NS ČR IV.ÚS 451/05 
 
  V tomto judikátu ústavní soud nepřímo stanovuje normativní sílu judikátů NS ČR a rovněž 
stanovuje jakým způsobem má obecný soud postupovat, pokud se těmito závěry tj. judikáty 
NS ČR nechce řídit. 
  Vybočení z těchto judikátů bez  dostatečného zdůvodnění považuje soud za porušení 
pravidel řádného a spravedlivého procesu : 
„Projednávaná věc byla co do skutkových tvrzení a právního posouzení zcela podřaditelná 
pod rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, jež bylo publikováno ve veřejně dostupné Sbírce 
rozhodnutí. Krajský soud v Ústí nad Labem však zaujal názor zcela odlišný, Nejvyšším 
soudem ČR označený (byť v jiné věci) za právně nesprávný. Takový postup sám o sobě nutně 
by nemusil být protiústavní, neboť faktické precedenční účinky publikovaných rozhodnutí 
Nejvyššího soudu ČR jsou v právním systému České republiky oslabeny potud, že právní 
názory v nich obsažené formálně nižší soudy nezavazují. Tím však není řečeno, že by 
judikatura Nejvyššího soudu ČR neměla svoji normativní sílu. Je totiž sice právem nižšího 
soudu tyto judikatorní závěry (rozumí se samo sebou, že nikoliv závěry kasačního rozhodnutí 
v konkrétní věci) nerespektovat a odchýlením se od nich iniciovat jejich změnu, avšak taková 
iniciativa - má-li být ústavně konformní - nemůže se udát mimo rámec spravedlivého procesu. 
Chtěl-li odvolací soud v projednávané věci vskutku publikované právní názory Nejvyššího 
                                                 
55) II.ÚS 290/06 www.judikatura.cz 
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soudu ČR pominout, bylo jeho povinností pečlivě v důvodech svého rozhodnutí vysvětlit, proč 
se s nimi neztotožňuje a proč považuje za nezbytné tyto závěry nahradit právními názory 
novými. Přitom však bylo by jeho povinností uvážit, existují-li dostatečně silné důvody takový 
postup ospravedlňující (k tomu srov. nález IV. ÚS 613/06, dosud nepublikován, dostupný na 
[1]www.judikatura.cz). Ústavní soud připomíná, že již dříve judikoval (nález III. ÚS 470/97, 
Sb.n.u. sv. 16, str. 203), že bezdůvodné opomenutí rozhodnutí Nejvyššího soudu může mít rysy 
jurisdikční libovůle. Vydáním rozhodnutí, jímž byla bez jakékoliv argumentace odmítnuta 
konsolidovaná judikatura, vybočil proto Krajský soud v Ústí nad Labem z rámce pravidel 
řádného a spravedlivého procesu ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.“ 
  Zajímavá je pro předmět této práce teze Ústavního soudu , že sice rozsudky Nejvyššího 
soudu ČR  nejsou formálně závazné, ale vybočení z jejich rámce je vázáno na řádnou 
argumentaci a odůvodnění jiného právního názoru. 
  Přes pozitivně ukotvenou roli při  sjednocování soudní judikatury ze  strany Nejvyššího 
soudu je možno o tomto odůvodnění diskutovat. Samotné zdůvodnění  tohoto případu nemá 
ale oporu ani v interpretaci občanského soudního řádu ani v interpretaci ústavního pořádku. 
Spíše toto rozhodnutí zaplňuje určitou mezeru ve výkladových postupech obecných soudů. 
 
 
8.5 Svoboda projevu a jeho meze  IV. ÚS 23/05 
 
  V této velmi těžké kauze, která řešila vztah svobody projevu televizní reportáže o soudkyni, 
která soudila v době předlistopadové a ochranou osobnosti se Ústavní soud pustil na velmi 
tenký led, neboť posuzovat souzení soudců v době zcela společensky jiné a argumentovat 
zákony a mezinárodními smlouvami z oné doby je velmi ošidné a dovolím si říci i právně 
nepřesné a zavádějící. 
 Soudci, kteří se nechali zneužít k pokřivení práva proti zdravému rozumu a pod záminkami 
jiných trestních činů odsuzovali  občany za jejich názory, ze jejich majetkové poměry  , za 
jejich postoje si musí být vždy vědomi, že mohou být takto zveřejněni, a abych použil trestu 
z minulých dob, pranýřováni. 
    Svoboda slova je kontrolní mechanismus  demokracie a je na samotných médiích, aby 
poskytovali pravdivé a ověřené informace pod sankcí náhrad škod za nepravdivé a zkreslující 
informace. je také na odvaze soudců  a soudkyň , aby takovéto žaloby uznávali a v době, kdy 
řada našich spoluobčanů podniká ve větším rozsahu, dokázaly ocenit škody, které tyto 
nepravdivé a zkreslující  informace mohou vyvolat v profesním životě poškozených osob. 
   
   
„Nelze považovat za rozumné (legitimní) zveřejnění difamační informace o jiné osobě 
působící ve veřejném životě, pokud (1) se neprokáže, že existovaly rozumné důvody pro 
spoléhání se na pravdivost difamační informace, dále (2) pokud se neprokáže, že byly 
podniknuty dostupné kroky k ověření pravdivosti takové informace, a to v míře a intenzitě, v 
níž bylo ověření informace přístupné a definitivní a (3) pokud ten, kdo difamační informaci 
zveřejnil, měl důvod nevěřit, že tato informace je pravdivá. Zveřejněním takové informace 
nelze považovat za legitimní či rozumné i tehdy, pokud si šiřitel takové informace neověří její 
pravdivost dotazem u osoby, již se informační údaj týká a nezveřejní její stanovisko, s 
výjimkou nemožnosti takového postupu, a nebo tam, kde tento postup zjevně nebyl nutný 
(Lange v. Australian Corporation, 1997, citováno v kauze Reynolds Lds. - viz. shora). 
Důležité pro posouzení legitimity zveřejnění informace je zkoumání motivu. Legitimitu nelze 
dovodit pokud bylo zveřejnění dominantně motivováno touhou poškodit osobu, k níž se 
informace váže, a pokud šiřitel sám informaci nevěřil a nebo pokud ji poskytl bezohledně a 
hrubě nedbale bez toho, aby si ověřil, zda informace je pravdivá či nikoliv. 
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Pokud jde o základní právo na čest, uplatňuje se toto právo ve více sférách. Jedná se o 
soukromou sféru, sféru společenskou, občanskou a profesionální, přičemž poslední tři lze 
označit za sociální sféru. 
V první sféře jde vlastně o ochranu soukromí, v jehož rámci se nepochybně uplatňuje i právo 
na čest. Zásadně je však věcí každého, co a v jakém rozsahu z této sféry uvolní jako informaci 
pro okolní svět. Jinými slovy, v tomto segmentu zpravidla platí naprosté informační 
sebeurčení. 
Sféra sociální, občanská a profesionální reflektují sociální povahu základních práv, resp. 
odrážejí fakt, že jednotlivec žije ve společenství a vstupuje s ostatními jeho členy do 
komunikace, přičemž skrze své chování, ba dokonce skrze své samotné bytí, ovlivňuje ostatní 
členy společenství. V této druhé sféře již neplatí naprosté informační sebeurčení, jinými slovy 
do této sféry lze za určitých podmínek vstupovat, neboť se v ní mohou vyskytovat fakta, která 
mohou být předmětem oprávněného veřejného zájmu. Sociální sféry tak mohou být narušeny 
proporcionálními zásahy veřejné moci za účelem ochrany zájmů společenství. 
Vnější okraj sociální sféry jednotlivce tvoří tzv. veřejná sféra. Jedná se o ten segment lidského 
života, který může vnímat a nebo brát na vědomí každý (Löffler/Rickler, Handbuch des 
Presserechts, 4. vyd., 2000, 42. kap., pozn. č. 7). V této sféře neexistují prakticky žádná 
omezení pro šíření pravdivých faktů z ní (Soehring, Presserecht, 3. vyd, 2000, pozn. č. 19.40). 
Je zřejmé, že tato sféra lidského života se zcela kryje s profesionální sférou osob působících 
ve veřejném životě.“56  
 
   V disentujícím stanovisku soudce Miloslav Výborný napadl proceduru IV. Senátu ÚS a 
požadoval svolání senátní zasedání a rovněž poukázal na nesoulad rozhodnutí soudu s petitem 
stížnosti tj, poukazuje na skutečnost , že soud postupoval ultra vires . 
 
 Z hlediska předmětu této práce výrok Ústavního soud představuje zajímavý prvek protože 
stanovuje tříbodový test rozumnosti (legitimnosti) difamující informace , který je de 
facto pětibodový: 

1) existence rozumných důvodů pro spoléhání se na pravdivost difamační informace 
2) byly podniknuty dostupné kroky k ověření pravdivosti takové informace, a to v míře a 

intenzitě, v níž bylo ověření informace přístupné a definitivní a  
3) ten, kdo difamační informaci zveřejnil, měl důvod nevěřit, že tato informace je 

pravdivá.  
4) Zveřejněním takové informace nelze považovat za legitimní či rozumné i tehdy, pokud 

si šiřitel takové informace neověří její pravdivost dotazem u osoby, již se informační 
údaj týká a nezveřejní její stanovisko, s výjimkou nemožnosti takového postupu, a  
nebo tam, kde tento postup zjevně nebyl nutný57 

 
  Potud lze ještě takovéto argumentační pole připustit jako racionální kognitivní přístup 
v další a pořadí již vlastně pátým bodem zkoumání legitimity zveřejnění difamující informace 
je následující  teze : 
 
5) Důležité pro posouzení legitimity zveřejnění informace je zkoumání motivu. Legitimitu 
nelze dovodit pokud bylo zveřejnění dominantně motivováno touhou poškodit osobu, k níž se 
informace váže, a pokud šiřitel sám informaci nevěřil a nebo pokud ji poskytl bezohledně a 
hrubě nedbale bez toho, aby si ověřil, zda informace je pravdivá či nikoliv.58 
                                                 
56 ) Citace IV-ÚS 23/05 
57 ) Citace IV-ÚS 23/05 
58 )  Citace IV-ÚS 23/05 
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O zkoumání motivu u difamující informace je však možno určitým způsobem pochybovat. 
 
Postavení pojmu rozumný na stejnou úroveň s pojmem legitimní považuji za  velmi 
sémanticky nepřesné. 
Pojem rozumný má v českém jazyce několik dosti odlišných významových odstínů . 
 
Zajímavým je rovněž specifikace IV. Senátu ÚS  čtyř složek práva na čest : 
sféru soukromou 
sféru společenskou 
sféru občanskou 
sféru profesionální, 
ze kterých poslední tři označuje jako sociální.  
 
   
 
8.6.Případ  fikce doručení   I ÚS 394/05 
 
 
 
  Nález , který ústavní soud vydal dne 20.12.2007 je problematický  a nese určité prvky 
decisionismu. 
 
Ke skutkovým zjištěním : 
 
  Státní organizace řádně převzala žalobu a předvolání k soudnímu jednání a to tak , že zásilka 
byla řádně převzata prostřednictvím pracovnice na podatelně, ale tato zásilku dále nepředala 
zodpovědným pracovníků organizace, nýbrž ji předala spoluobviněnému A.K.Obsílka byla 
doručena podatelně v zákonném termínu tj 10 dní před konáním jednání  a to 19.2.2004, 
přičemž jednání se mělo konat 8.3.2004 
 
  Na základě této skutečnosti, tj. že nebyla žaloba společně s předvoláním k jednání soudu 
předána dalším pracovníků státní organizace nastalo to, že  se státní organizace nebyla 
přítomna jednání a na základě její nepřítomnosti vydal Městský soud dne 8.3.2004  rozsudek 
pro zmeškání  dle § 153b neboli tzv kontumační rozsudek. 
 
  Podobně pak pracovnice podatelny postupovala v případě doručení rozsudku, který převzala 
jménem organizace dne 13.4.2004  a opět tuto zásilku předala spoluobviněnému místo toho , 
aby  v souladu se svou pracovní náplní předala takovou zásilku osobám určeným vnitřním 
organizačním předpisem nebo jen podle zaběhnuté praxe v organizaci.. 
Rozsudek pro zmeškání nabyl právní moci dne 29.4.2004 
 
Stěžovatelka, státní organizace, o existenci takového rozsudku dozvěděla až na základě  
vyšetřování Policie ČR, která si vyžádala spis dne 29.10.2004. Poté teprve podala odvolání 
proti rozsudku pro zmeškání a to konkrétně 9.11.2004. 
 
  Toto odvolání bylo odmítnuto jako opožděné, usnesením Městského soudu dne 2.12.2004 a 
potvrzeno rozhodnutím vrchního soudu v Praze. 
 
K otázkám právním:  
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  Institut rozsudku pro zmeškání je institutem , který byl zaveden do občanského soudního 
řádu, aby bylo zamezeno úmyslnému zdržování soudního řízení. 
Současně je to institut velmi nebezpečný, který vyžaduje důsledné vigilantibus iura. 
 
Ústavní soud argumentoval následovně 
V občanském soudním řádu je, v řízení sporném, umožněno rozhodnout o žalobě rozsudkem 
pro zmeškání (tzv. kontumační rozsudek). Tato možnost byla upravena novelou OSŘ, tj. 
zákonem č. 171/1993 Sb., s cílem urychlit rozhodování obchodních a občanskoprávních 
sporů. Účelem tohoto institutu je umožnit, ve sporném řízení, rozhodnout věc při nečinnosti 
žalovaného v jeho neprospěch. Pokud je žalovaný v řízení zastoupen advokátem, je třeba 
vztahovat účinky zmeškání i na jeho zástupce. 
Zavedení institutu rozsudku pro zmeškání sledovalo nepochybně zefektivnění a zrychlení 
soudního řízení v případě, kdy je žalovaný nečinný a zaviněně svou nečinností (neúčastí na 
nařízeném soudním jednání) délku soudního řízení prodlužuje. Současná procesní 
občanskoprávní úprava tedy usiluje o to donutit účastníky řízení aktivně jednat a postupovat v 
duchu zásady „nechť si každý střeží svá práva“. 
Je však třeba mít na zřeteli, že rozsudek pro zmeškání je formální institut, který podstatně 
redukuje možnost uplatnění procesních práv žalovaného. Na tomto místě je třeba 
připomenout, že podle ustanovení § 3 OSŘ je občanské soudní řízení jednou ze záruk 
zákonnosti a slouží jejímu upevňování a rozvíjení; každý má právo domáhat se u soudu 
ochrany práva, které bylo ohroženo nebo porušeno. Článek 90 Ústavy ČR stanoví, že soudy 
jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu 
právům. Podle čl. 36 odst. 1 Listiny se může každý domáhat stanoveným postupem svého 
práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. 
Soud proto, v každém jednotlivém případě, musí pečlivě zejména uvážit, zda byly splněny 
zákonné podmínky pro vydání rozsudku pro zmeškání a zda důvod zmeškání žalovaného při 
prvním jednání je omluvitelný. Při rozhodování o případném vydání rozsudku pro zmeškání 
by měl vzít v úvahu rovněž předchozí procesní aktivitu žalovaného a hlavně by měl v každém 
jednotlivém případě přihlédnout k povaze předmětu sporu (viz nález Ústavního soudu ze dne 
10. 3. 2005, sp. zn. III. ÚS 428/04, a nález ze dne 23. 8. 2005, sp. zn. IV. ÚS 63/05). 
Z uvedeného vyplývá, že k vydání rozsudku pro zmeškání by soud měl přistupovat uvážlivě a 
volit tento institut zejména v případech, v nichž nezájem na straně žalovaného je zřejmý, kdy 
je žalovaný skutečně nečinný (což vyplývá např. z obsahu a frekvence již dříve učiněných 
procesních úkonů) a odmítá se aktivně podílet na soudním procesu, či úmyslně soudní řízení 
protahuje. Prioritou v soudním řízení musí vždy zůstat ochrana práv účastníků soudního 
řízení, kteří na soudním řízení chtějí aktivně participovat. Hlavním posláním soudního řízení 
je zajišťovat spravedlivou ochranu práv a oprávněných zájmů účastníků (§ 1, § 3 OSŘ). 
Podmínky pro vydání rozsudku pro zmeškání musí být posuzovány uvážlivě a zdrženlivě. Ve 
sporných a hraničních případech není jeho vydání namístě. 
Ani v přezkoumávaném případě neměl Ústavní soud důvod odchýlit se od své citované 
judikatury. Po zhodnocení rozhodných skutečností je zřejmé, že v projednávané věci se 
jednalo, s přihlédnutím k výši žalované částky a k charakteru žalované, o zmíněný sporný a 
hraniční případ. Navíc nebyly splněny základní, zákonem stanovené, předpoklady pro vydání 
rozsudku pro zmeškání (§ 153b OSŘ). Jak již bylo shora uvedeno, soud může rozhodnout 
rozsudkem pro zmeškání, jestliže mj. byla žalovanému do vlastních rukou doručena žaloba a 
předvolání k jednání nejméně 10 kalendářních dnů přede dnem, kdy se má jednání konat. V 
důsledku protiprávního jednání I. Skopcové, zaměstnankyně stěžovatelky, k doručení žaloby a 
předvolání k jednání nedošlo. Jmenovaná písemnost nezapsala do knihy došlé pošty a 
nepředala odpovědným orgánům stěžovatelky. Odevzdala jej A. K. Stejně postupovala i ve 
vztahu k zásilce obsahující rozsudek pro zmeškání. Tímto protiprávním jednáním odňala 
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stěžovatelce možnost účinně se bránit proti podané žalobě a následně i proti vydanému 
rozsudku pro zmeškání, který tak nabyl právní moci. 
Pokud tedy městský soud zvolil zmíněný postup (tj. vydal rozsudek pro zmeškání), bylo poté na 
obecných soudech, aby se v rámci odvolacího řízení zabývaly stěžovatelkou tvrzenou absencí 
doručení žaloby a předvolání k jednání, jako základního předpokladu pro vydání rozsudku 
pro zmeškání. K tomu nedošlo, takže stěžovatelce neposkytly ochranu jejím právům, protože 
se jejími argumenty vůbec nezabývaly. Je totiž třeba vždy mít na zřeteli především účel 
soudního řízení, kterým je ochrana práv účastníků řízení (soudy jsou povolány k tomu, aby 
zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům).59 
  
  Bohužel nelze se zbavit dojmu, že v tomto případě soud supluje nekvalitní řídící práci 
vedoucích pracovníků stěžovatelky tj. státní organizace, necitlivá rozhodnutí obecných soudů 
a  nekvalitní právní postupy stěžovatelky. 
 
  Pokud jde o pochybení vedoucích pracovníků je zřejmé, že podcenili vnitřní kontrolní 
systém. 
    Pokud hodnotíme rozhodnutím Městského soudu v Praze bylo určitě legální , ale určitě 
nebylo v souladu s duchem zákona, tj. nebylo legitimní. Protože stěžovatelka se nezúčastnila 
prvního jednání ve věci a věc byla o značné finanční hodnotě, bylo ze strany soudu 
jednoznačně na místě, další jednání odložit. 
  Rozhodnout takto významnou věc na prvním jednání rozsudkem pro zmeškání bez skutečně 
prokázaného zdržování nebo obstrukcí ze strany stěžovatelky ve věci, která má takový 
ekonomický dopad  nepovažuji rovněž za legitimní. 
Předchozí rozhodnutí a mám na mysli rozhodnutí I. ÚS 444/97, I ÚS 370/98, I ÚS 687/02, 
řešila již dříve podobný typ sporu. 
  Na tomto místě se ale nemohu ubránit dojmu, že rozhodnutí Ústavního soudu bylo poněkud 
politicky motivováno, protože v řadě případů obecné soudy rozsudky pro zmeškání vydávají a 
jsou dále Útavním soudem potvrzována.Vyvstává ovšem otázka jak by ústavní soud rozhodl v 
případě, že by se do podobné situace dostal jiný stěžovatel, který není takového 
ekonomického významu. 
 
  Ústavní soud tedy v tomto případě použil argumentaci principem práva na soudní a jinou 
právní ochranu. 
Potud soud nepochybně postupoval správně. 
  Ztotožnit se ovšem nelze s argumentací viz výše, kde se uvádí, že nebyly splněny podmínky 
pro rozsudek pro uznání , tj. nebylo řádně doručeno. 
  Toto je v zásadním rozporu s běžnou praxí soudů a zejména se stávajícím výkladem doktríny 
i judikatury stran tzv. obchodních  plných , mocí zejména pak § 15  obchodního zákoníku. 
  Praxe soudů dokonce  v řadě případů striktně používá i jednání jiných osob v provozovně 
podle § 16 obchodního zákoníku v neprospěch podnikatelů. 
  Ze strany stěžovatelky také vyvolává otázku proč nepožádala souběžně o dovolání a o 
obnovu řízení, kterou by soud za určitých podmínek mohl povolit. 
  Lze tedy toto rozhodnutí přiřadit k decisionistickým druhům rozhodnutí s určitým 
sociologickým, konkrétně pak politickým mimonormativním podtextem, respektive snahou 
soudu  zachránit státní majetek.  
 
 
                                                 
59) I.ÚS 394/05 www.judikatura 
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8.7 Právní předpisy obce nález Pl.ÚS 30/06 
 
 
  Zajímavé myšlenky a postuláty stanovuje Ústavní soud ve svém nálezu  Pl.ÚS 30/06 ze dne 
22.5.2007, ve kterém stanovuje určitý algoritmus pro posuzování zákonnosti( ústavnosti ) při 
vydávání předpisů obcí v samostatné působnosti . 
 
„17. Při zkoumání, zda obsah předmětné vyhlášky v části napadené návrhem je či není v 
souladu se zákony a s ústavním pořádkem, podrobil Ústavní soud napadená ustanovení testu 
čtyř kroků, kterými jsou:  
(A) přezkum pravomoci obce vydávat obecně závazné vyhlášky,  
(B) zkoumání, zda se obec při vydávání obecně závazné vyhlášky nepohybovala mimo 
hranice zákonem vymezené věcné působnosti,  
(C) zkoumání, zda obec při vydávání obecně závazné vyhlášky nezneužila zákonem jí 
svěřenou působnost a  
(D) přezkum obsahu vyhlášky z hlediska „nerozumnosti“ (srov. nález Pl. ÚS 63/04 ze dne 
22. března 2005, publikován pod č. 210/2005 Sb.).“60 
 
   Je to svým způsobem zajímavý kognitivistický prvek rozhodování ústavního soudu, který 
stanovuje test legitimity normotvorby v samostatné působnosti územně správních celků i 
když se znovu setkáváme s diskutabilním pojmem rozumnosti , v tomto případě pak 
nerozumnosti. 
 
 
 
 
8.8 Jmenování druhého místopředsedy Nejvyššího soudu ČR ,nález Pl. ÚS 87/06 
 
 
  Na úvod je nutno poznamenat, že tato kauza je vyvrcholením několikaletého sporu mezi 
prezidentem republiky jako představitelem moci výkonné  a  předsedkyní nejvyššího soudu 
jako představitelkou moci soudní o pravomoci stran jmenování soudců  a funkcionářů 
Nejvyššího soudu  
  Nález  Pl. ÚS 87/06 je  vyvrcholením animosit, které při trochu dobré vůle mohly být 
vyřešeny diplomatickými cestami a konflikt nemusel dospět až do fáze znásilňování Ústavy, 
což se v tomto nálezu  jednoznačně stalo. 
 
Geneze kauzy je následující : 
   
Dne 22. 9. 2003 odmítla navrhovatelka jako předsedkyně Nejvyššího soudu udělit předchozí 
souhlas k rozhodnutí ministra spravedlnosti o přidělení JUDr. J. B. jako soudce k Nejvyššímu 
soudu. 
Dne 30. 1. 2006 byla předsedkyně Nejvyššího soudu odvolána ze své funkce prezidentem 
republiky na základě § 106 zákona a soudech a soudcích. 
                                                 
60 ) Pl.ÚS 30/06 www.judikatura.cz 
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Dne 9. 2. 2006 udělil místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. P. K. ministru spravedlnosti 
souhlas s přidělením JUDr. J. B. jako soudce k Nejvyššímu soudu po souhlasném stanovisku 
soudcovské rady. 
Dne 11. 7. 2006 zrušil Ústavní soud nálezem ve věci sp. zn. Pl. ÚS 18/06 ustanovení § 106 
odst. 1 zákona o soudech a soudcích. 
Dne 12. 9. 2006 Ústavní soud zrušil nálezem ve věci sp. zn. II. ÚS 53/06 rozhodnutí 
prezidenta republiky o odvolání předsedkyně Nejvyššího soudu. 
Dne 8. 11. 2006 jmenoval prezident republiky JUDr. J. B. druhým místopředsedou Nejvyššího 
soudu. 
Dne 12. 12. 2006 zrušil Ústavní soud na základě projednaného kompetenčního sporu ve věci 
Pl. ÚS 17/06 rozhodnutí ministra spravedlnosti o přidělení JUDr. J. B. k Nejvyššímu soudu. 
 
 
19. Vedle návrhu podle čl. 87 odst. 1 písm. k) Ústavy byla rovněž podána předsedkyní 
Nejvyššího soudu dne 28. 12. 2006 ústavní stížnost, jíž se domáhala zrušení rozhodnutí 
prezidenta republiky, kterým byl JUDr. J. B. jmenován místopředsedou Nejvyššího soudu s 
tím, že stížnost splňuje podmínku pro aplikaci ustanovení § 75 odst. 2 písm. a) zákona o 
Ústavním soudu a rozhodnutím bylo porušeno její základní právo podle čl. 10 Úmluvy o 
ochraně lidských práv a základních svobod a podle čl. 17 a čl. 21 odst. 4 Listiny základních 
práv a svobod. Ústavní stížnost vedená u Ústavního soudu pod sp. zn. IV. ÚS 822/06 byla 
odmítnuta dne 24. 1. 2007 podle § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu jako návrh 
podaný osobou zjevně neoprávněnou.61 
 
  Řešení  sporu vyústilo tedy do roviny právního diskursu62 mezi exekutivou, legislativou a 
soudní mocí a to bohužel zcela v duchu ostatním celonárodních diskusí. 
Pokusím se analyzovat případ z pohledu interpretačního a argumentačního instrumentária 
rozhodnutí a také poukážu na disentující stanoviska. 
 
  První a základní otázkou ústavní stížnosti bylo vyřešení věcné příslušnosti soudu , 
oprávněnost delegace stěžovatelky a přípustnost návrhu. 
 
  Při řešení těchto otázek ÚS argumentoval precedenty  Pl.ÚS 14/01 a Pl.ÚS 17/06.Bohužel 
jde spíše o právní fallacie, protože předsedkyně Nejvyššího soudu není státním orgánem, ale 
je funkcionářem soudu. 
  Odkazování na správní výkon předsedy a místopředsedy Nejvyššího soudu podle § 15 
zákona o soudech a soudcích  je zavádějící a nepřesné. 
  Státní správa soudů vykonávaná předsedkyní a místopředsedou Nejvyššího soudu se zcela 
nepochybně týká správního práva a jmenování místopředsedy soudu zcela určitě není 
výkonem státní správy. 
Stížnost , ale je podaná předsedkyní Nejvyššího soudu. 
 
  Samotná argumentace soudu týkající se ustanovení článku 62 bod f) se opírá o systematický 
výklad tohoto ustanovení a velmi striktně zamítá sémantický výklad, který je ve všech 
učebnicích teorie práva pokládán za základní . 
  Ústavní soud  v jedné části argumentace cituje publikací63: 
                                                 
61) Pl. ÚS 87/06,www.judikatura.cz 
62 ) Diskurs bohužel sklouzl do napadání jednotlivých účastníků v médiích , hledání jakýchkoliv chyb na práci 
předsedkyně Nejvyššího soudu ČR, sentimentálních výlevů politiků a politických projevů prezidenta republiky. 
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„ Je třeba mít na zřeteli, že právní norma se ne vždy musí krýt s tím, jak je vyjádřena v textu 
zákona, a to ani v takovém případě, kdy se text může jevit jako jednoznačný a určitý.“64 
Tyto myšlenku pak dále opakuje např. 
 „Za situace, kdy argument jazykovým výkladem, který vychází v jistém smyslu jen z „formy“ 
(„qui haeret in litera, haeret in cortice“ – „kdo lpí na liteře, lpí na povrchu“), zůstal v 
posuzovaném případě osamocen, je na místě důvodně dát oproti takovému výkladu přednost 
výše uvedenému souboru argumentů interpretujících dané ustanovení v širších souvislostech a 
pohlížející na něj hodnotovým pohledem“65 
 
  ÚS argumentuje systematickým, výkladem a to tak, že tato ústavní norma je doplněna 
zákonem o soudech a soudcích. 
  Přestože zákon o soudech a soudcích byl v minulosti  zneužit pro útok za snížení  
samostatnosti a nezávislosti moci soudní a to nejprve novelizací o odborném přezkoumávání 
soudců( posléze zrušenou nálezem ústavního soudu) ale i ustanovením § 106 odst.1, který byl 
zrušen nálezem Pl.ÚS 19/06. 
  Přesto není možné vykládat a doplňovat ústavní normu normou práva podústavního bez 
výslovného zmocnění.  
 
  Pokud jde o interpretaci předmětných ustanovení ústavy a zákona o soudech a soudcích , pak 
nelze než konstatovat , že  § 102 odst.1.jasně hovoří  že : 
 
„ Předsedu a místopředsedu Nejvyššího soudu jmenuje z řad soudců prezident republiky.“ 
 
Hned další ustanovení odst.2 však zcela pregnantně hovoří o předsedech kolegií, které  
jmenuje ze soudců tohoto soudu předseda Nejvyššího soudu. 
 
Ústava v ustanovení čl.62 bod f) mezi ostatními pravomocemi prezidenta bez kontrasignace 
jasně stanovuje, že prezident republiky : 
 
Jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu.66 
 
Ústava stojí  na samotném vrcholu české státnosti a českého právního systému a není možné 
připustit že ústavu popírá běžný zákon. 
 
Ústavní soud se rozsáhlým argumentačním repertoárem snaží vyargumentovat zrušení 
jmenování místopředsedy Nejvyššího soudu např. mezinárodním  srovnáním s různými 
zeměmi  a složitě dokazuje, že stížnost je opodstatněná. 
 
Historicko komparativní argumentace  pak dopadá ještě hůře. 
 
  Celková argumentace soudu se však ve výsledku jeví jako účelová, přestože je možno 
přisvědčit snaze ústavního soudu omezit výron moci extenzivní do moci soudní. 
  V tomto složitém případě ústavní soud opět v zájmu podle jeho názoru dobré věci velmi 
necitlivě argumentuje a v podstatě porušuje zavedenou interpretační a argumentační praxi. 
                                                                                                                                                         
63) srov. shodně v doktríně např. Knapp V., Holländer P. a kol., Právne myslenie a logika, Obzor, Bratislava 
1989  
64 ) tamtéž 
65 ) Pl. ÚS 87/06 www.judikaura.cz 
 
66) Ústava České republiky 
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  Ústavní soud tedy opět supluje chyby legislativního procesu a  tyto chyby snižují 
důvěryhodnost ústavního soudu u veřejnosti. 
 
Z disentujících stanovisek . 
 
  Soudce Pavel Rychetský považuje stížnost za kompetenční spor bez vymezení subjektů 
oprávněných takovýto spor iniciovat. 
  Dále Pavel Rychetský napadá samotnou pravomoc Ústavního soudu k rozhodnutí v daném 
typu konfliktů a soudí, že stěžovatelka byla osobou zcela zjevně neoprávněnou  dle § 43 ZÚS.   
  Tvrdí, že jmenování místopředsedy dalšího v pořadí bylo v plné pravomoci prezidenta 
republiky . 
  Napadá také vytýčení několikafázového jmenování do funkce soudce jako nepřesné  a 
právně matoucí. 
  Podle Pavla Rychetského soud porušil princip předvídatelnosti, když zrušil rozhodnutí 
prezidenta republiky. 
  Otázku počtu místopředsedů pak ÚS vůbec neřešil  s odkazem na nadbytečnost a nešel ultra 
petitum, přestože ve své předchozí praxi ÚS pravidelně požadoval kompletní vypořádání se 
všemi aspekty případů. 
 
Soudce Vladimír Kůrka  
 
  Soudce Vladimír Kůrka napadá pravomoc a kompetence  předsedkyně NS ve vztahu 
k pravomoci prezidenta republiky. 
  V dalším polemizuje se závěrem většinového stanoviska , který označuje akt pravomoci 
prezidenta jako exces z kompetence, což podle jeho názoru nekoresponduje se stávající 
doktrínou i judikaturou správního práva. 
  Upozorňuje na skutečnost, že ústavní soud spíše prosazuje své názory jak by soudní systém 
měl být zorganizován  než aby se zabýval jak je skutečně dle platného ústavního a zákonného 
stavu. 
  Napadá komparativní argumentaci jako zcela nepřípadnou. 
  Nevidí nikde v pravomoci předsedkyně Nejvyššího soudu možnost nalézt podstatu pro 
kompetenční konflikt s pravomocí prezidenta republiky. 
  Dále upozornil , že soudkyně Brožová byla dvakrát soudcovskou radou vyzvána, aby 
souhlas s jeho přidělení udělila alespoň dodatečně. 
 
Soudce Jan Musil  
 
  Považuje kompetenci prezidenta republiky jako zcela jednoznačnou a považuje za zcela 
nemístné , aby se předsedkyně NS domáhala vyslovení neplatnosti aktu jmenování 
místopředsedy  Nejvyššího soudu..  
  Rovněž odůvodnění návrhu , že soudce J.B.prošel řadou funkcí  v exekutivě a že je zatížen 
politikou, je podle soudce Jana Musila nepřesné a neodpovídá komparistickému 
argumentování ÚS. 
  Na závěr argumentuje  konkrétními případy z USA, Spolkové republiky Německa, Francie a  
Švýcarska. 
 
Soudce Jiří Nykodým 
 
  Především si ve svém disentujícím stanovisku všímá vztahu projednávané věci a současně 
podané správní žaloby , kterou většinové votum více méně a neoprávněně opomíjí. 
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  Nevidí pak merit věci jako kompetenční spor, ale pouze jako případný  jiný zásah orgánu 
veřejné moci do ústavně zaručeného základního práva, který měl být odmítnut protože 
navrhovatelka nevyčerpala všechny prostředky , který ji zákon k ochraně práva poskytuje. 
 
 
Soudkyně Eliška Wagnerová    
  
  Sice obhajuje smysl rozhodnutí ústavního soudu jako věcně správný, ale nesouhlasí 
s argumentací a zdůvodnění a v závěru svého disentu dovozuje , že prezident republiky svým 
jednáním ultra vires zasáhl především kompetenci Ústavního soudu. 
 
 
8.9 Případ regulačních poplatků Pl.ÚS 1/2008 
 
 
  Velmi složitým případem, které musel řešit Ústavní soud v roce 2008 byla kauza 
regulačních poplatků u lékaře, která  ukázala velmi rozdílné názory soudců , viz disentující 
stanoviska 7 soudců včetně předsedy soudu  a to  Františka Duchoně, Vojena Güttlera, Pavla 
Holländera, Jana Musila, Jiřího Nykodýma Pavla Rychetského, a Elišky Wagnerové. 
Ústavní soud návrh na zrušení právní úpravy nejtěsnější  většinou 8 hlasů zamítl. 
 
  Ústavní soud ve věci v níž navrhovatelé a to konkrétně skupina 67 poslanců zastoupená 
Michalem Haškem, dále skupina 43 poslanců vedená  poslancem JUDr.Vojtěchem Filipem a 
skupina 19 senátorů zastoupení advokátkou JUDr.Kateřinou Šimáčkovou., nejprve věc 
rozhodnutím rozdělil návrh na tři samostatná řízení  a to : 
 
1.Řízení týkající se problematiky financování zdravotnictví péče z veřejného zdravotního 
pojištění. 
2.řízení týkající se samostatné problematiky sociálního zabezpečení.. 
3.řízení o zrušení zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů 
 
Ve své práci se budu zabývat pouze nálezem Pl. ÚS 1/2008, který se zabýval regulačními 
poplatky u lékaře. 
 
V odůvodnění a v samotné argumentaci soudu se objevily některé zajímavé prvky a nově 
definované postuláty testu rozumnosti (racionality)  pro  oblast sociálních práv, viz dále. 
 
Neméně zajímavá je rovněž právně filosofická argumentace . 
 
  Většinovým stanoviskem soudu se také nese stále prvek zdrženlivosti a odpor 
k nahrazování legislativy soudními rozhodnutími a systematický odkaz navrhovatelů 
k politickému řešení problému tj. prostřednictvím volné soutěže politických stran a hnutí 
v parlamentním systému. 
 
  Jádrem kauzy za prvoplánovým regulačním poplatkem je hlubší spor o charakter sociálních 
práv jejich praktické uplatňování v praxi .V podstatě jde o dvě koncepce chápání těchto 
sociálních práv 
1. Prvním přístupem je dalo by se říci formální pojetí sociálních práv vyjádřené   
principem ekvivalance a to v duchu padni komu padni s naprosto s široce pojatým pojmem 
bezplatnosti, který však ve svém důsledku nedokáže ochránit systém zdravotní péče, ale také 
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jiných sociálních vymožeností před zneužívání určitých skupin obyvatelstva a následně tím 
také zamezuje přístup a ekonomickou dosažitelnost systému opravdu potřebným. Na druhou 
stranu je zřejmé, že navrhovatelé a také někteří soudci ústavního soudu cítí spor jako 
precedenční  pro jednak další případné zvyšování nákladů občana ve zdravotnictví, ale i pro 
použití principů a argumentů v tomto konkrétním případě i v dalších sociálních právech 
zaručených ústavou a tím praktický tj. materiální odklon od postulátů v ústavě a Listině, čímž 
by normy tam obsažené nabyly pouze formálního obsahu. 
 
2. Druhým přístupem je snaha vymezení těchto práv materiálním způsobem, tj se snahou o 
jejich materiální vymezení a tak prakticky kladnou nulou tj. minimálními poplatky  zamezit 
snižování neefektivnosti užívání tohoto základního práva a tím materiálně zajistit jeho další 
rozvoj a efektivitu využívání.zde pak v konkrétním případě jde o zamezení zbytečných  
návštěv lékaře, zbytečné hrazení předepsaných  léků, které vůbec nejsou užívány, poskytování 
hotelových služeb v nemocnicích apod. a tím zajistit zdroje pro náročnější léčbu u 
závažnějších onemocnění. 
  Zavedení regulačních poplatků je Min.zdravotnictví prezentováno jako první ze sedmi kroků 
reformy zdravotnictví . 
  S určitou mírou nepřesnosti lze  tento směr nazvat materiálním pojetím sociálních práv 
vyjádřeném také principem solidarity.  
  Na okraj dané problematiky je nutno  poznamenat, že celý případ se z věcné diskuse 
přesunul do polické a emotivní roviny a že některé politické strany si  této ekonomicko 
společenské záležitosti udělali agitační politický argument bohužel ne ku prospěchu 
věci.Protože pluralitní politická společnost by o těchto věcech měla zaujmout stanovisko a 
řešení  po hlubší veřejné rozpravě, což také vládní koalice hluboce podcenila a nenechala 
celou společnost se k této problematice vyjádřit. 
 
  Neštěstím zastánců druhého přístupu tj materiálního pojetí sociálních práv a efektivnosti 
v poskytování zdravotnických služeb  jsou jednak některé zbytečné chyby v zákoně, např. 
chronicky nemocní, důchodci nebo kojenci, ale hlavně skutečnost, že chatrná většina koalice 
v dolní komoře přímo vybízí opozici k politickému vytěžení jinak běžného ekonomického, 
problému a to se také s plnou razancí ukázalo při projednávání případu za plné přítomnosti 
televizních kamer, plným sálem v budově ústavního soudu a teatrálními vystoupeními svědků. 
Dlužno také podotknout, že vysvětlení celého problému a jeho delší diskuse mezi obyvateli 
byla ze strany navrhovatelů zákona podceněna a normy upravující problematiku byly bez 
seriozní ekonomicko politické diskuse prosazeny  krajními parlamentními metodami tj 
metodou tzv.přílepků. 
  Vrátíme-li se k samotnému instrumentáriu, které většinové stanovisko ústavního soudu 
použilo pro argumentaci svého nálezu, je hodnocení velmi obtížné a de facto většinové votum 
využilo argumenty jak z oblasti kognitivistického přístupu tak přístupy decisionoistické. 
  
  Jako první otázku se musel soud vypořádat s otázkou ústavnosti přijetí sporných právních 
norem formou tzv.přílepků a otázku nezabývání se zákonem horní komorou parlamentu. 
V obou případech ústavní soud neshledal v tomto legislativním procesu neústavnost. 
 
  K samotné napadané protiústavnosti napadaných ustanovení zákona č.261/2007 Sb. soud 
v prvé řadě provedl test rozumnosti (racionality), přitom zdůraznil  
jiný charakter práv hospodářských sociálních a kulturních, kterých je možné se dovolat 
pouze rámci zákona . Tato právní úprava podle ústavního soudu umožňuje výkonné moci 
dostatečný prostor pro regulaci těchto práv prostřednictvím zákonů, myslí se jednoduchých 
zákonů.Zde tedy v praxi soudu dochází k akcentování dvojí povahy práv obsažených v LZPS 
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a to jednak oblast lidských práv a základních svobod a proti nim  práva o nižším stupni 
ochrany   a to kategorie práv hospodářských  sociálních  a kulturních . 
Při té příležitosti opakoval své  stanovisko, že : 
  Sociální práva jsou závislá zejména na ekonomické situaci státu.úroveň jejich poskytování 
reflektuje nejen hospodářský a sociální  vývoj státu, ale i vztah státu a občana, založený na 
vzájemné odpovědnosti a na uznání principu solidarity. 
  Dále Ústavní soud  vymezuje historicky pojetí zdravotní péči počínaje Chamurapiho 
zákoníkem, dále zdravotní péčí v  Sovětském svazu  a poúnorovém Československu., přičemž 
zdůrazňuje rozdíl formálních deklarací a materiální realizace této péče. 
  V této pasáži soud opouští  věcné argumenty a vyhlašuje proklamace spíše politického 
charakteru bez seriozního zhodnocení statistického, ekonomického nebo sociálního. 
Soud dále řešil materiální obsah pojmu bezplatnost, kde poukázal na své předchozí rozhodnutí 
ve věci bezplatnosti studia. 
Soud dále používá metodu mezinárodního srovnání s právní úpravou okolních zemí 
s akcentem na Slovensko, které řešilo problém stejný v prakticky téměř shodném výchozím 
právním prostředí. 
  Velmi pozoruhodným prvkem argumentace je právně filosofická argumentace soudu se 
zaměřením na lékařskou etiku a poukazuje na trvalý rozpor mezi ideální medicínou podle 
posledních výdobytků lékařské vědy a dostupnou medicínou definovanou jako stav 
praktické lékařské praxe.Míra sbližování těchto dvou kategorií pak je přímo úměrná 
ekonomické situace státu a obyvatel. 
  Na základě tohoto pak soud definoval pouze doprovodný smysl testu racionality 
s ohledem k možnosti zamítnutí návrhu vzhledem k principu zdrženlivosti . 
V testu rozumnosti pak soud deklaruje čtyři kroky hodnocení ústavnosti nebo 
neústavnosti  ústavně garantovaného sociálního práva :  
 
1. Vymezení smyslu a podstaty sociálního práva tzv esenciálního obsahu. 
 
2. Hodnocení zda se zákon nedotýká samotného existence sociálního práva tj esenciálního 
obsahu sociálního práva. 
 
3. Posouzení, zda zákonná úprava sleduje legitimní cíl, tj. zda nejde o svévolné snižovaní 
standardu základních práv. 
 
4. Zvážení zda zákonný prostředek použitý je rozumný (racionální) , byť nikoliv nejlepší.  
 
  Teprve při vyhodnocení kroku č.2 by měl přijít ke slovu test proporcionality tj posouzení 
zdali zásahy do ústavou chráněného právu jsou opodstatněné intenzitou jiného chráněného 
zájmu tj. v tomto případě naprostou výjimečností aktuální situace. 
V dalším soud akcentuje nutnost zákonodárce v budoucnu vyhodnotit efektivnost každého 
jednotlivého regulačního poplatku a jeho poměření testem racionality a upozorňuje, že není 
možno tyto poplatky posuzovat plošně, ale individuálně i s jeho dopady.. 
  V pokračující argumentaci soud používá teleologickou metodu a porovnává cíle reformy 
zdravotnictví s účelem a smyslem  ustanovení čl.31 Listiny a dospívá k názoru, že toto není 
v rozporu, přičemž zdůrazňuje vzájemnou vyživovací povinnost jednak mezi manžely, 
rozvedenými manžely, příspěvku neprovdané matce  a také vyživovací povinnost  mezi 
příbuznými v linii přímé . 
  Rovněž Ústavní soud neshledal všeobecný rdousící efekt regulačního poplatku s ohledem 
na výše uvedené. 
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  Sporným je  právní názor, že nevybírání regulačních poplatků je deliktem, s kontextu pak 
vyplývá,  že se jedná o správní delikt v širším slova smyslu.odkazem na dopracování 
souvislostí tohoto deliktu zákonodárcem. 
 
Z disentujících stanovisek: 
 
  Soudce Vojen Güttler odkazuje na zevrubné disentující stanovisko Jiřího Nykodýma a sám 
poukazuje na skutečnost, že 30 Kč poplatek při více četné návštěvě lékaře a opětovné placení 
v lékárnách za každou položku je pro řadu lidí s nízkými příjmy a zejména důchodci 
zatěžující a ekonomicky neúnosné. 
  Dále napadá neústavnost zákona v bodě udělujícím zdravotnické pojišťovně pravomoc uložit 
až 50.tis pokutu zdravotnickému zařízení za nevybírání regulačních poplatků. 
 
  Soudce Jiří Nykodým protestuje proti nevypořádání se případnou neústavností zpoplatnění 
veškeré zdravotní péče. 
  Napadá pak nedostatečný počet soudců tj.8 majoritního vota proti požadovaným 9, jak je 
stanoveno § 13 ZÚS a dále skutečnost, že nenastala změna sociálních a ekonomických 
podmínek v zemi, jejich struktuře  nebo změna kulturních představ společnosti, ani  změna 
právního prostředí vlivem změny podústavních zákonů . 
  Dále vyzdvihuje fakt, že vlivem nedostatečného počtu majoritního vota nelze vůbec hovořit 
o závaznosti a jakékoliv právní relevanci odůvodnění 
Upozorňuje  v dalším vnitřní rozpornost poplatku a dalšího poplatku v lékárnách. 
Zevrubně pak analyzuje Hippokratovu přísahu ve vztahu k meritu věci.. 
Napadá samotnou ekonomickou podstatu poplatku, kdy je sice deklarován jako příjem 
zdravotnického zařízení, ale je mu následně o něj zkrácena platba zdravotní pojišťovnou. 
Dopad poplatků na sociálně slabší vrstvy a jejich možné sanování potvrzením o dávkách 
považuje za nedůstojné a pokořující a ještě zatěžující administrativu. 
  Poplatky v lékárnách u položek léků s doplatkem a jejich zdůvodnění považuje za zastření 
skutečného stavu tj., že podnikatelé působící v poskytování lékárenských službách budou 
neopodstatněně zvýhodněni proti ostatním , protože pacient jim připlatí na DPH. 
  Zmocnění zdravotním pojišťovnám ukládat pokuty soukromých subjektům napadá jako 
zcela neústavní.a zejména odporující čl.11 odst.1 Listiny , kde se jedná o právo nikoliv 
povinnost. 
  Zmocnění ministerstva zdravotnictví pro vydání seznamu zdravotnických výkonů 
s bodovými hodnotami a jejich následnou možnost tyto krátit ze strany zdravotních 
pojišťoven považuje soudce Nykodým jako zcela neústavní postup, který odporuje dosavadní 
dohadovací praxi mezi zdravotními pojišťovnami a zástupci profesních sdružení 
poskytovatelů zdravotní péče a  odbornými vědeckých sdružení a zájmových sdružení 
pojištěnců.Tento postup je také nenapadnutelný prostřednictvím soudu. 
  Stanovení ceny bodu je neoprávněným zásahem do individuálního práva subjektů , kteří 
spolu uzavírají smlouvu, podle níž si poskytují vzájemná plnění.  
 
  Soudce Pavel Holländer nejprve označuje poplatek názvem cena .Dále vyhodnocuje znovu 
pojem bezplatnosti v širším právním kontextu a upozorňuje na neudržitelnost argumentace 
většinového vota. Nesouhlasí pak s hájením napadeného zákona tvrzením, že se jedná o první 
krok reformy a to z toho důvodu, že by pro ostatní zákony požadavek ústavní konformnosti 
také nemusel být požadován. 
  Historickou argumentaci pak Pavel Holländer  nazývá, a v tom se s ním zcela ztotožňuji, 
ahistorickou, tj postrádající vypovídací schopnost pro chybějící podmínku srovnatelnosti  a 
dále jej označuje za fakticky nesprávný. 
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Napadá test proporcionality a test rozumnosti jako nekorespondující s výsledky dokazování.  
Rovněž popírá systém stanovení bodového hodnocení lékařských výkonů ze strany 
ministerstva zdravotnictví.a jeho možnost krácení v případě překročení o 20 % u specialistů 
pak jen o 10 % a to o tzv.regulační srážku ve výši 25 % z překročení a po konci roku  pak až o 
40 % překročení u léčivých prostředků nad 110 % normy. 
  Pavel Holländer poukazuje na reálnou hrozbu bariéry k přístupu k lidsky důstojné 
zdravotní péči. 
  V dalším pak upozorňuje na nedostatek analýz a propočtů ze strany Min.Zdr..zejména u 
jednotlivých skupin obyvatelstva.. 
  Na základě dokazování pak soudce Pavel Holländer poukazuje na fakt, že stanovení limitů 
pro jednotlivé poplatky nevycházelo z žádné empirické analýzy a vycházelo pouze 
z domněnek a  na základě výše uvedeného pak konstatuje Pavel Holländer., že napadaná 
právní úprava nedosahuje ani minimálních požadavků testu proporcionality. 
  V závěru pak opakuje riziko vzniku bariéry přístupu k zdravotní péči a také 
překvapivost rozhodnutí ve vztahu k přípravě ostatních složek zapojených do systému. 
  
  Soudce Pavel Rychetský upozorňuje na nesplnění testu ústavnosti napadené normy jako 
prvního kroku při abstraktní kontrole .Označuje napadený zákon jako Sběrný zákon. I kdyby 
zákon 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů obstál v tomto prvním kroku  nemělo 
plošné zavedení poplatků obstát v dalších krocích testu ústavnosti. 
  Dále poukazuje na dopad na zdravotně postižené a neúměrný dopad na osoby žádající o 
ochranu v rámci mezinárodních závazků České republiky a jejich limity legálního příjmu. 
  Podobně pak pojednává o školní mládeži. 
  Samostatně probírá poplatky v lékárnách  jako odporující logice a protivící se rozhodnutí 
lékaře, který tyto léky předepsal. 
  V dalším napadá ustanovení § 17 odst.3 zákona 48/1997 Sb. zmocňující Min.Zdr.ke 
stanovení bodového hodnocení lékařského výkonu  obcházejícího a popírajícího předchozí 
právní praxi dohadovacích řízení, které považuje za protiústavní, z důvodu nemožnosti soudní 
ochrany . 
 
Soudkyně Eliška Wagnerová se připojuje k názorům Jiřího Nykodýma a dále vymezuje  
jednotlivá stanoviska: 
 
I. Aktivismus popírající závaznou proceduru. 
Označuje rozhodnutí většinového stanoviska za chybné a účelové. 
Zákon stabilizaci veřejných rozpočtů podle ní získává neoprávněnou imunitu z důvodu jakého 
si počátku reformy zdravotnictví. 
Poukazuje na pojem aktivistického soudce v protikladu soudce, který pěstuje sebeomezení 
v pojetí Aharona Baracka, hlavy izraelského nejvyššího soudu. 
Dále apeluje na elementární obecnou spravedlnost .(Aniž by tuto blíže specifikovala). 
II. Nejsou sociální práva institucionálními garancemi? 
Zde pak vytváří tezi, že práva v článku 31 listinu nejsou ve své podstatě právem, z něhož lze 
odvodit nárok, ale principem. 
Dále žádá setrvání na konzistentnosti rozhodování ÚS s předchozí judikaturou. 
Napadá rovněž účel zavedení poplatků  jako ne zcela jasný samotným tvůrcům zákona a a 
snaží se najít správné obsah faktický tohoto institutu ve vztahu pacient a poskytnutí 
zdravotnické služby. 
Připojuje se k názorům Pavla Holländera 
III. Ústavní imunita pro reformní zákony 
Napadá zvláštní hájení zákona . 
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Dále polemizuje s českým způsobem interpretace amerického rational-basis test a doplňuje 
kritiku historické argumentace majoritního vota . 
 
IV. Civilizační hodnoty jako základní pojetí spravedlnosti 
Rozvádí neústavnost zákona  vůči seniorům  z důvodu ekonomických dopadů poplatků na 
tyto osoby a definuje úctu ke stáří jako civilizační hodnotu.. 
Velmi zajímavým je názor , že společnost převzala některé funkce bývalé rodiny v širším 
pojetí  v péči o starší občany a tím pádem musí zabezpečit, aby tito byli dostatečně chráněni. 
V.Regulace provedená od stolu , posouzení ze slonovinové věže 
Kritizuje nedostatečnou přípravu zákona a jeho posazení do rámce širšího ekonomicko 
společenského rámce, nález pak podle ní nezkoumá dopad zákona o stabilizaci veřejných 
rozpočtů do základních práv jednotlivců . 
VI.Závěr 
V závěru pak zdůrazňuje skutečnost ochrany práv na zdravotní péči u některých 
společenských skupin  na základě veřejného systému zdravotního pojištění.i u států, které toto 
právo nemají výslovně zakotveno v ústavě. 
 
  Soudce Jan Musil navrhuje zrušení celého zákona z důvodu nedodržení ústavně konformní 
procedury přijetí. 
Odkazuje na argumentaci separátnímu votu k Pl.ÚS 24/07. 
Přijetí zákona považuje za porušení principu právního státu. 
Tím došlo také k porušení principu dělby moci a principu ochrany menšin při politickém 
rozhodování. 
  Popírá uplatněnou argumentaci omezení práv na bezplatnou zdravotní péči článkem 41 
odst.1 Listiny. 
  Zdůrazňuje pak charakter sociálních práv na bezplatnou zdravotní péči jako tzv.jádro 
sociálních práv. 
  Upozorňuje také na koncepci sociálních práv v Evropě a jeho tradici v Německu a 
skandinávských zemích i když poukazuje na určitou krizi v jeho vývoji a připouští požadavek 
jeho ekonomických a společenských reforem. 
  Dále akcentuje princip plnohodnotného občanství a upozorňuje na mechanismus  
společenské solidarity. 
  V dalším pak polemizuje nad smyslem napadení těchto sociálních práv ve světle rostoucí 
ekonomiky a velmi vysokého toku prostředků do celého systému. 
  Jednoznačně odsuzuje možnost přepsání Ústavy prostřednictvím obyčejných zákonů. 
  Vyhodnocuje dokazování, které nekoresponduje s předkládanými názory exekutivy. 
  Kritizuje koncepci solidarity mezi pacienty v protikladu s doposud deklarovanou solidaritou 
zdravých a nemocných.  
  Na závěr pak opětovně napadá proceduru změny názoru ÚS jako nenaplňující § 13 ZÚS, tj 
nutnost většinového stanoviska 9 soudců, zatímco bylo pouze 8 soudců. 
  Rovněž napadá pojem poplatek pro jeho rozpor se zavedeným pojetím. 
  Pravomoc ukládání pokut označuje za neústavní. 
 
  Soudce František Duchoň označuje zavedení poplatků  za vstupné do zdravotnického 
zařízení .Zavedení poplatku podle něj neplní roli spoluúčasti pacienta na lékařské péči, ale 
alokuje další peníze do systému.V dalším se pak ztotožňuje s názorem soudce Jiřího 
Nykodýma .  
 
 
Vyhodnocení nálezu z pohledu předmětu práce 
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  Tato část nálezu je pouze částí řešení celého návrhu, protože případ je řešen prakticky ve 
třech nálezech a to Pl.ÚS 24/07 Pl.ÚS 1/08 a Pl.ÚS 2/08. 
  Nález Pl.ÚS1/08 je označován jako zdravotnická část.. 
  Vyhodnocení tohoto nálezu úhlem pohledu této práce není zcela jednoznačné. 
Většinová část soudců , se podle mého názoru snažila vyřešit případ s použitím zbraní z obou 
stran tábora a v jednotlivých argumentačních bodech se snaží podepřít své , řekl bych 
decisionistické rozhodnutím celou řadou argumentů více či méně zdařilých. 
Za pozitivum pro budoucnost je pak čtyřbodový test racionality pro hospodářská,sociální 
a kulturní práva. 
V ostatním, ale argumentace majoritního vota nemá oporu ani v předchozí judikatuře, 
ani  nesplňuje požadavky jasnosti,  přehlednosti a nerozpornosti. 
S ohledem na výše uvedené se tedy domnívám, že v nejbližší době proběhnou snahy o 
politické vyřešení této otázky, prostřednictvím politické soutěže a to v parlamentu ČR .  
Disentující stanoviska pak poukazují na slabiny většinového stanoviska a to jak věcně právní 
tak procedurální, zejména pak : 
 
1.Nedostatečný počet soudců ke přijetí většinového vota 
2.Nepříliš korektní procedura přijetí zákona. 
3.Neopodstatnělé hájení zákona (ústavní imunitu) s odůvodněním prvního kroku reformy 
zdravotnictví 
4.Snahu o přepsání ústavy podústavními zákony 
5.Nepřiměřený dopad na sociálně slabší osoby 
6.Nepřijatelný dopad na rodiče dětí , zejména chronicky nemocných 
7.Katastrofální dopad na azylanty a porušování mezinárodních smluv  
8.Neujasněnost  faktického obsahu  regulačních poplatků 
9.Nemorálnost zejména vůči starším občanům po nich požadovat potvrzení o sociální 
potřebnosti 
10.Nepřípadnost a zavádějící charakter historicko teleologického výkladu 
11.Ekonomickou neopodstatněnost zavádění regulačních poplatků 
12.Nedostatek empirických dat při předkládání zákona do parlamentu ČR 
 
 
  Pokud jde o kognitivistické prvky,  lze je vidět v používání testu racionality (rozumnosti), 
dále v pokusu o provedení části  čtyřbodového testu ústavnosti právního předpisu. 
Z hlediska východisek soudu a kontinuitu jeho rozhodování považuji argumentaci za 
nepřesvědčivou a spíše ideologického charakteru, bez provázanosti na stávající právní řád a 
charakter základních práv a svobod zaručených. 
  Soudci většinového vota přistupovali k rozhodnutí právnímu s evidentním předchozím 
rozhodnutím sociálním.Tj. tito soudci považovali zavedení regulačních poplatků za správné a 
tomu přizpůsobili svou argumentaci. 
Hlavními argumenty tedy nebyla důsledná analýza ústavně chráněného práva, ale mimo 
legální nenormativní argumenty.Slabost takovéto argumentace a nedostatečná celonárodní 
diskuse, tj. nedostatečný a neefektivní právní diskurz povedou v budoucnu k pokusům o  
odstranění regulačních poplatků. 
Na základě výše uvedeného  přiřazuji toto rozhodnutí k  decisionistickým přístupům se 
sociologickými mimolegálními subjektivními  přístupy soudců. 
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8.10 Odstoupení od smlouvy podle občanského zákoníku Pl.ÚS 78/06 
 
   Návrhem doručeným ústavnímu soudu Nejvyšší soud požadoval zrušení odst.2 § 48 
občanského zákoníku .Návrh byl Plénem ústavního soudu  zamítnut.  
Tento judikát významný svým hmotně právním dopadem do velmi důležité oblasti kupní 
smlouvy a zejména kupní smlouvy nemovitostí je zajímavý z pohledu této práce a to 
rozpracováním, testu proporcionality do dalších tří kroků. 
 
  Samotný judikát stanovuje , že při odstoupení od smlouvy má odstoupení od smlouvy 
dopad pouze na účastníky smlouvy a ne na třetí osoby a to za podmínky dobré víry 
nabyvatele. 
 
  V odůvodnění nálezu ÚS argumentuje principem proporcionality , který rozvádí do dalších 
tří kroků.: 
 
„23. Princip proporcionality je vystavěn metodologicky na třech krocích. Prvním krokem je 
hodnocení jednoduchého práva hlediskem vhodnosti, jehož obsahem je zvažování zvoleného 
normativního prostředku z pohledu možného naplnění sledovaného účelu. Není-li daný 
normativní prostředek způsobilý sledovaného účelu dosáhnout, jde ze strany zákonodárce o 
projev svévole, jenž se považuje za rozporný s principem právního státu. Druhým krokem 
uplatnění principu proporcionality je posouzení jednoduchého práva kriteriem potřebnosti, 
jež sleduje analýzu plurality možných normativních prostředků ve vztahu k zamýšlenému 
účelu a jejich subsidiaritu z hlediska omezení ústavou chráněné hodnoty – základního práva 
nebo veřejného statku. Lze-li zákonodárcem sledovaného účelu dosáhnout alternativními 
normativními prostředky, je pak ústavně konformní ten, jenž danou ústavně chráněnou 
hodnotu omezuje v míře nejmenší. Sleduje-li prověřované jednoduché právo ochranu určité z 
ústavně chráněných hodnot, současně však jinou omezuje, třetí hledisko principu 
proporcionality, jímž je poměřování, představuje metodologii vážení těchto v kolizi stojících 
ústavních hodnot. Pro vyvození závěru při kolizi základních práv, případně veřejného dobra, 
jako principů, na rozdíl od případu konfliktu norem jednoduchého práva, se Ústavní soud řídí 
příkazem k optimalizaci, tj. postulátem minimalizace omezení základního práva a svobody, 
resp. veřejného dobra. Jeho obsahem je maxima, dle níž za okolnosti přijetí závěru o 
opodstatněnosti priority jednoho před druhým ze dvou v kolizi stojících základních práv či 
veřejných statků je nutnou podmínkou konečného rozhodnutí rovněž využití všech možností 
minimalizace zásahu do jednoho z nich. Příkaz k optimalizaci lze normativně odvodit z 
ustanovení čl. 4 odst. 4 Listiny, dle něhož základních práv a svobod musí být šetřeno při 
používání ustanovení o mezích základních práv a svobod, tudíž analogicky rovněž v případě 
jejich omezení v důsledku jejich vzájemné kolize.“67 
 
  Lze tedy dohledat v argumentaci k tomuto nálezu snahu ústavního soudu kognitivně vyřešit 
tato dvě protichůdná práva chráněná ústavou a to právo vlastnit majetek a proti tomu právo 
legitimního očekávání prodávajícího a kupujícího za pomoci rozvinutého testu 
proporcionality, kde byly použity další tři kroky : 
 
1.Test  hlediska vhodnosti 
2.Test hlediska potřebnosti 
3.Metoda vyvažování proti sobě stojících ústavních hodnot. 
                                                 
67 ) Pl.ÚS 78/06 
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  Přičemž se Ústavní soud řídí příkazem k optimalizace s využitím maximy využití všech 
možností k minimalizaci zásahu do základních práv nebo veřejných statků( při převážení 
protichůdné ústavní hodnoty nebo zájmu) 
 
 
8.11 Přípustnost dovolání II.ÚS 2339/07 
 
  Dovolací důvody a jejich interpretace je jedním ze závažných otázek právní praxe a  dopadá 
na celou řadu sporů , u kterých účastníci použili tento mimořádný opravný prostředek. 
  V dané kauze se ÚS opřel o svá předchozí rozhodnutí a to např.:  
sp. zn. IV. ÚS 128/05 (in Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, sv. 37, nález č. 100, str. 
355) a nověji sp. zn. I. ÚS 2030/07 
  Dále argumentoval precedenty v rozhodovací praxi Evropského soudu pro lidská práva, kde 
vcelku jasně zdůraznil :  
 
18. V posledně uvedeném rozhodnutí pak Ústavní soud navíc konstatoval, že podle jeho 
názoru Evropský soud pro lidská práva opakovaně potvrzuje, že čl. 6 Úmluvy sice nenutí 
smluvní státy k vytváření odvolacích nebo kasačních soudů, avšak pokud tyto jurisdikce 
existují, garance čl. 6 musí být respektovány, zejména tam, kde zajišťují účastníkům řízení 
účinné právo na přístup k soudům za účelem projednání jejich práv (za všechna srov. v 
oficiální databázi ESLP HUDOC na http://www.echr.coe.int/ např. rozhodnutí senátu ze dne 
19. 12. 1997 Brualla Gómez de la Torre proti Španělsku, 26737/95, § 33 in fine). Způsob, 
jímž se čl. 6 odst. 1 aplikuje, závisí na konkrétních okolnostech případu. Je přitom nutno vzít v 
úvahu celé řízení na vnitrostátní úrovni a roli, jakou v něm hrála kasační jurisdikce, přičemž 
podmínky pro přípustnost opravného prostředku k apelačním či kasačním soudům ("courts of 
appeal or of cassation") mohou být přísnější než pro odvolání ("ordinary appeal" - srov. in 
Brualla Gómez de la Torre, § 37). ESLP zdůrazňuje, že omezení přístupu k soudu nebo 
tribunálu nebude slučitelné s článkem 6 odst. 1 , nebude-li sledovat legitimní účel a nebude-li 
zde existovat přiměřený vztah proporcionality mezi použitými prostředky a legitimním účelem, 
jehož má být dosaženo (srov. rozhodnutí senátu ze dne 19. 6. 2001 ve věci Kreuz proti Polsku, 
28249/95, § 55 nebo Sbírka rozhodnutí ESLP č. 97/2001; k aplikaci principu vyjádřeného v 
případu Brualla Gómez de la Torre na trestněprávní ustanovení čl. 6 odst. 1 Úmluvy srov. 
rozhodnutí první sekce ze dne 9. 1. 2003 v případu Šiškov proti Bulharsku, 38822/97, § 84, 
nebo rozhodnutí druhé sekce ze dne 9. 11. 2004 ve věci Marpa Zeeland B.V. and Metal 
Welding B.V. proti Nizozemí, 46300/99, § 48). Ústavní soud v citovaném nálezu uzavřel, že 
Evropský soud pro lidská práva se zřetelně vyslovil k aplikovatelnosti článku 6 odst. 1 Úmluvy 
při posuzování rozhodování soudních těles s obdobným postavením, jako má Nejvyšší soud 
ČR, při rozhodování o trestních a civilních dovoláních. 
 
19. Ze shora uvedeného je tedy nepochybné, že samotná existence dovolání jako 
mimořádného opravného prostředku nepožívá ústavněprávní ochrany, jinými slovy není 
povinností státu, aby takový prostředek ochrany práv do svého právního řádu komponoval. To 
však nezbavuje soud povinnosti interpretovat a aplikovat podmínky připuštění tohoto 
prostředku, pokud jej stát ve svém zákonodárství vytvořil, tak, aby dodržel maximy práva na 
spravedlivý proces. Existují-li v zákoně omezení práva na přístup k soudu v rámci řízení o 
mimořádném opravném prostředku, je třeba sledovat, zda tato omezení jsou proporcionální 
ochraně základního práva, a to nikoliv pouze v rovině normativní, ale též při posuzování 
konkrétního případu v rovině výkladu a aplikace takových omezení. Jak již Ústavní soud také 



 69

ustáleně judikuje, základní práva nevytvářejí pouze rámec normativního obsahu 
jednoduchého práva, nýbrž i rámec jeho interpretace a aplikace.“68 
 
  Na tyto závěry Nejvyšší soud reagoval rozhodnutím usnesením ze dne 25.11.2005 
sp.zn.20Cdo 1643/2005 citace ze spisu II.ÚS 2339/07 : 
V něm pojem „právní posouzení“ podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. vyložil tak, že se týká 
nejen hmotného, ale též procesního práva, tedy takových situací, kdy odvolací či nalézací 
soud v řízení nesprávně aplikovaly procesní normu. Jinak řečeno, Nejvyšší soud ČR dospěl k 
závěru, že nesprávné právní posouzení se týká i nesprávného procesního postupu, čímž 
vlastně důvod obsažený v § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. v sobě konzumuje důvod podle § 
241a odst. 2 písm. a) o. s. ř. 
 
  Shrnuto tedy Nejvyšší soud považuje dovolací důvody obsažené  pod pojmem nesprávné 
právní posouzení jednak hmotně právní vady a jednak procesně právní vady. 
Význam pojmu zásadní právní význam  věci řešené dovoláním akcentuje  ÚS  v souvislosti 
úkolem sjednocovací praxe Nejvyššího soudu . 
 
  V obou případech pak soud dopěl k názoru, že je nutno aplikovat spíše extenzivní výklad 
těchto ustanovení občanského soudního řádu a že jejich restriktivní výklad  má za následek 
porušení práva na řádný proces ve smyslu Listiny i Evropské úmluvy o  lidských právech, 
která je součástí ústavního pořádku. 
 
Z těchto důvodů pak Ústavní soud rozhodnutí Nejvyššího soudu zrušil a vrátil věc k dalšímu 
jednání Nejvyššímu soudu 
 
  Z pohledu mé práce vyzdvihuji na prvním místě extenzivní výklad ustanovení zákona o 
přípustnosti dovolání a dále argumentaci precedenty Evropského soudu pro lidská práva 
(viz výše). 
 
8.12 Náhrada škody I ÚS 312/05 
 
  Zajímavým nálezem a dovolím si říci s nemalým praktickým dopadem má případ náhrady 
škody způsobené soudním odhadem, kde soud vymezil obecně platná pravidla pro náhradu 
škod a to zejména vytýčil teze na který lze stavět další případy odškodňování. 
  Z hlediska argumentačního instrumentária použil soud v této kauze doktrinální argumentaci 
a to dokonce doktrinální závěry německy mluvících zemí a vymezil institut optimálního 
pozorovatel.Není bez zajímavosti připomenout tradici rakouské právní vědy vymezující také 
hypotetickou osobu Buta Amber ( v maďarském originále buta ember)69, která měla posoudit 
srozumitelnost nových zákonů obyvatelům rakouského mocnářství. 
 
Skutková zjištění : 
V případě stěžovatelka žádá náhradu škody po soudním znalci, který vystavil znalecký 
posudek pro prodej rodinného domu, který u něj objednala matka stěžovatelky. 
 
Znalec v probíhané řízení namítal, že znalecký posudek byl vyhotoven pro účely daňového 
řízení . 
 
                                                 
68 ) II.ÚS 2339/07 www.judikatura.cz 
69 ) přesný překlad do češtiny zni hloupý člověk 
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Soud se zaměřil na analýzu příčinné souvislosti jako na jeden z obecných předpokladů mimo 
protiprávního jednání, škodě a presumovaného zavinění. 
 
Pro tuto analýzu stanovil dvě teorie a to teorii ochranného účelu a teorii adekvátnosti 
kauzálního nexu. 
 
Teorii ochranného účelu s využitím rakouské doktríny vymezil  následovně :  
 
„25. Řešení této otázky přináší jednak teorie ochranného účelu a jednak teorie adekvátnosti 
kausálního nexu. Je-li možné zjistit rozsah ochranného účelu, je třeba postupovat podle 
teorie ochranného účelu, nelze-li jej konkrétně určit, pak je nutno postupovat v souladu s 
teorií adekvátnosti kausálního nexu (srov. Larenz, K.: Lehrbuch des Schuldrechts, sv. I., 
Allgemeiner Teil, 14. vydání, München 1987, str. 442, 443; k teorii adekvátnosti srov. obecně 
i Švestka, J. in: Knappová, M.; Švestka, J. a kol.: Občanské právo hmotné, sv. II., Praha 
2002, str. 459, 460). V daném případě však obě teorie směřují ke stejnému výsledku. 
26. Teorie ochranného účelu je založena na tom, že dlužník neodpovídá za všechny následky 
porušení smlouvy, nýbrž jen za porušení těch zájmů, jejichž ochrana byla účelem příslušné 
smlouvy, přičemž ohledně ochranného účelu není rozhodné výslovné vyjádření smluvních 
stran, nýbrž to, zda tyto zájmy leží věcně ve směru a v rámci smlouvou převzatých povinností 
(srov. Koziol, H.: Österreichisches Haftpflichtrecht, sv. I., Allgemeiner Teil, Wien 1973, str. 
123). 
27. Účel, ke kterému směřovala smlouva o dílo, kterou uzavřela matka stěžovatelky a vedlejší 
účastník, byl vyjádřen, jak vyplynulo z dokazování, takto: „pro zamýšlený převod mezi 
fyzickými osobami“. Ačkoli lze tento účel pravděpodobně interpretovat i ve smyslu „pro 
stanovení výše daně z převodu nemovitosti“, zcela jistě je možno jej vyložit ve smyslu „pro 
stanovení kupní ceny“. Objednatelem projevený účel tedy byl, pokud ne jednoznačný ve 
smyslu stanovení kupní ceny, pak přinejmenším víceznačný. V takové situaci má zhotovitel 
povinnost dotazem u objednatele vyžádat si upřesnění zadání; neučiní-li tak, jde to k jeho tíži. 
Při smlouvě o dílo má zhotovitel postavení osoby znalé věci, která si musí vyžádat vyjasnění 
pokynů ze strany objednatele, pokud nejsou jednoznačné (ze stejné myšlenky vychází např. i § 
637 odst. 1 občanského zákoníku). V dané věci je vše ještě umocněno tím, že se jednalo o 
spotřebitelský vztah. Proto je třeba zohlednit § 55 odst. 3 občanského zákoníku či 
přinejmenším jeho ratio legis, podle kterého se ve vztazích, ve kterých je na jedné straně 
spotřebitel a druhé podnikatel (profesionál), neuplatní obecné výkladové pravidlo, že neurčité 
formulace ve smlouvě je třeba vykládat v neprospěch té strany, která je užila ve smluvním 
jednáním poprvé, nýbrž ve prospěch spotřebitele. Nelze proto souhlasit s názorem vedlejšího 
účastníka, že ocenění nemovitosti bylo prováděno jen za účelem stanovení daně z převodu 
nemovitostí. Účelem zjištěným interpretací předmětné smlouvy o dílo, který je touto smlouvou 
chráněn, je tedy na základě výše uvedeného zcela jistě i stanovení kupní ceny v kupní smlouvě, 
která měla být v návaznosti na vypracovaném znaleckém posudku uzavřena, a to jako ceny 
zjištěné podle předpisů o oceňování majetku. 
28. Teorie adekvátnosti kausálního nexu vychází z toho, že smyslem subjektivní 
odpovědnosti za škodu je nařídit náhradu škody tam, kde škůdce škodu způsobil, ačkoli mu lze 
vytknout, že ji způsobit nemusel, že mohl jednat jinak. Tato odpovědnost tedy předpokládá, že 
vůbec bylo v lidských silách předvídat, že předmětné jednání bude mít za následek danou 
škodu. Základním kritériem, ze kterého vychází teorie adekvátnosti, je tedy předvídatelnost 
škodního následku. Tím se velice podobá dalšímu předpokladu subjektivní odpovědnosti za 
škodu, a to kritériu zavinění, přesněji její nedbalostní formě. Odlišují se jen subjektem, podle 
které se předvídatelnost následku poměřuje. V případě zavinění je jím sám (typizovaný) 
jednající subjekt, zatímco při zjišťování adekvátnosti příčinné souvislosti je kritériem 
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hypotetický zkušený (tzv. optimální) pozorovatel, tedy myšlená osoba, které zahrnuje 
veškerou zkušenost své doby (srov. např. Kötz, H.: Deliktsrecht, 8. vydání, Neuwied, Kriftel 
1998, m.č. 151; Larenz, K.: Lehrbuch des Schuldrechts, sv. I., Allgemeiner Teil, 14. vydání, 
München 1987, str. 439, 440). Tento optimální pozorovatel tak personifikuje znalosti a 
zkušenost své doby. Je zřejmé, že, co je předvídatelné pro konkrétní subjekt, musí být 
předvídatelné i pro tzv. optimálního pozorovatele. Každý nedbalostně zaviněný následek je 
tedy též adekvátním následkem příslušného jednání. 
29. U odpovědnosti za škodu pro porušení obligační povinnosti (nikoli u tzv. deliktní 
odpovědnosti) se zavinění vztahuje jen na samo porušení této povinnosti. Porušení právní 
povinnosti z obligačního vztahu proto musí být pro jednajícího předvídatelné. Trvání na 
tomto kritériu zavinění i ve vztahu ke škodě by však v tomto případě škůdce nadmíru 
zvýhodňovalo. To je zřejmé např. z toho, že smluvní partneři často nejsou informováni o 
navazujících obchodních plánech druhé strany, proto ani nemohou vědět, jaká škoda by této 
druhé straně v důsledku porušení smluvní povinnosti vznikla. Na druhou stranu by bylo zjevně 
nepřiměřené, pokud by ten, kdo porušil smluvní povinnost, odpovídal za jakkoli vzdálené či 
nepravděpodobné následky jeho jednání. Racionální řešení, které zohledňuje uvedená 
východiska, představuje požadavek adekvátní příčinné souvislosti mezi zaviněným 
protiprávním jednáním a vzniklou škodou. Pro odpovědnost za škodu tedy není nutné, aby 
vznik určité škody byl pro jednajícího konkrétně předvídatelný, nýbrž je dostatečné, že pro 
výše uvedeného optimálního pozorovatele není vznik škody vysoce nepravděpodobný. 
30. Pro zjištění odpovědnosti vedlejšího účastníka podle teorie adekvátnosti kausálního nexu 
je tak rozhodující, zda zaviněně porušil povinnost ze závazkového vztahu. Dále, zda toto 
zaviněné porušení smluvní povinnosti bylo objektivně nutnou podmínkou ve vztahu ke 
stanovení kupní ceny a zda tento následek by nebyl pro optimálního pozorovatele zcela zjevně 
nepravděpodobný. 
31. Vedlejší účastník vypracoval znalecký posudek, jak sám uznává, nesprávně v důsledku své 
nedbalosti, tedy zaviněně. Z výpovědí stran předmětné kupní smlouvy, jakož i ze smlouvy 
samotné (viz výše) vyplývá, že cena měla být stanovena objektivně podle posudku znalce. 
Řádné vypracování posudku by tedy mělo za následek i buď sjednání vyšší kupní ceny, nebo 
neuzavření kupní smlouvy, tedy v každém případě zachování (nesnížení) celkové hodnoty 
majetku matky stěžovatelky. Jak vyplývá z výše uvedeného účelu uzavřené smlouvy o dílo, byl 
by tento škodlivý následek předvídatelný nejen pro tzv. optimálního pozorovatele, nýbrž byl 
předvídatelný i pro samotného vedlejšího účastníka. Je tedy nepochybně v adekvátní příčinné 
souvislosti s porušením smluvní povinnosti vedlejšího účastníka. 
32. Na závěru, že škodlivý následek byl pro vedlejšího účastníka předvídatelný, nemění nic 
ani to, že předpisy o oceňování majetku, zejména zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 
a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), směřují primárně ke zjištění ceny 
pro fiskální účely, a nikoli na sjednávání cen. Je totiž na vůli stran smlouvy o dílo, jak 
specifikují účel, pro který má být posudek vypracován, a následně na vůli stran kupní 
smlouvy, zda takto zjištěnou cenu použijí jako základ pro sjednání ceny ve smlouvě. Za 
splnění výše uvedených podmínek je pak majetková újma vzniklá prodejem předmětu 
znaleckého posouzení za nižší cenu, než by byla řádně zjištěná, relevantním následkem 
vadného vypracování posudku, který je způsobilým důvodem pro vznik povinnosti k náhradě 
škody.“ 
  Soud v tomto případě argumentoval jednak logicky a systematicky, ale jako pomocný 
argument použil doktrinální východisko rakouských právních teoretiků v teorii ochranného 
účelu doplněnou  doktrinálním přístupem českých civilistů (Jiří .Švestka , Marta Knappová). 
Zajímavé je také použití institutu optimálního pozorovatele, tj osoby hypoteticky zkušené 
osoby personifikující zkušenosti a znalosti své doby, který je převzat z oblasti německy 
mluvících zemí. 
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  Význam  judikátu považuji za značný a to ve světle rychle se množících soudních sporů o 
náhrady škody mezi nejrůznějšími subjekty společnosti  a vnáší určité kognitivistické prvky 
do této oblasti, kde rozhodovací praxe obecných soudů je velmi různorodá a zejména oblast 
příčinné souvislosti je kruciální pro rozhodování v samotném meritu věci. 
Přesto nemohu než nesouhlasit s pojetím Üstavního soudu, který při interpretaci zcela pomíjí 
smysl tj teleologický význam zákona o oceňování majetku a to je věrně zachytit skutečnou 
hodnotu majetku podle stanoveného zákonného postupu. 
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9.Závěr 
 
  V této práci jsem se pokusil analyzovat rozhodovací východiska Ústavního soudu v období  
od poloviny roku 2007 do konce roku 2007 , s přihlédnutím k  některým významějším 
nálezům z první poloviny troku 2008  a  z pohledu teoreticko právního  a právně filosofického         
  Byl jsem si přitom vědom skutečnosti, že právně filosofický rozměr soudního rozhodování je 
nebývale rozsáhlá materie právní vědy. 
  Přistupoval jsem tedy k této problematice s vědomím určité nekomplexnosti a nemožnosti 
plně obsáhnout stávající stav všech filosoficko právních a teoreticko právních myšlenek jsa 
omezen časově a a rozsahem práce.Se značnou mírou pokory jsem se snažil zachytit hlavní 
směry filosoficko právního myšlení současné praxe vrcholové soudní instituce a to ústavního 
soudu České republiky, které se odráží v jeho argumentační a rozhodovací činnosti. 
  V prvních partiích práce  jsem  velmi stručně  zmínil základní procesní postupy Ústavního 
soudu České republiky. a jeho personální složení. 
  Předmětem práce bylo vyhodnocení argumentačních východisek Ústavního soud při 
rozhodování  z pohledu právně teoretického a filosoficko právního.Z tohoto důvodu jsem se 
pokusil nastínit hlavní směry filosficko právních a teoreticko právních východisek  
euroatlantické právní kultury, které svým vlivem  působí na české právní prostředí. 
  V závěrečných pasážích jsem se na vybraných kauzách snažil poukázat na postupy ústavního 
soudu z pohledu  zkoumaného předmětu práce. 
  Obvzláštní pozornost jsem věnoval, dle mého názoru, obtížným případům, které soud 
judikoval.  
  Jistá kazuističnost této práce vychází z mého přesvědčení, že pouze praktické případy a 
praktické aplikace mohou prokázat nebo také poukázat na silné stránky nebo také slabiny 
určitého právního směru  a že tedy každodenní střetávání s realitou může závěry právních 
filosofů a jejich myšlenky jednak uvézt do praxe nebo také je jako nedostatečně vypovídací a 
použitelné vytlačit mimo ohnisko zájmu, odkud  se pak v budoucnosti mohou takovéto 
myšlenky znovu vrátit do centra dění, protože vývoj společnosti, podle mého osobního 
přesvědčení , postupuje v určité spirále neustále dokola a neustále kupředu. 
 
Ve mnou zkoumaném období jsem zaznamenal snahu ústavního soudu o algoritmizaci 
postupů a jejich uspořádání do určité metodiky připomínající americký postup od rational 
basis test, suspect classification(strict srutiny test) a  intermediate level of scrutiny. 
Tyto  algoritmy  ústavní soud nazývá testy. 
Ústavní soud definoval následující testy :  
Test ústavnosti právních předpisů, který   má čtyři části : 
 
1.Test ústavnosti procedury přijetí právního předpisu. 
2.Test legitimity , účelnosti zákona 
3.Test racionality(rozumnosti) 
4.Test proporcionality , přiměřenosti  
 
Test ústavnosti u přijímání právních předpisů ze strany územně samosprávných celků a to : 
 
1. přezkum pravomoci obce vydávat obecně závazné vyhlášky,  
2. zkoumání, zda se obec při vydávání obecně závazné vyhlášky nepohybovala mimo hranice 
    zákonem vymezené věcné působnosti,  
3. zkoumání, zda obec při vydávání obecně závazné vyhlášky nezneužila zákonem jí svěřenou 
     působnost a  
4. přezkum obsahu vyhlášky z hlediska „nerozumnosti“ (srov. nález Pl. ÚS 63/04 ze dne 22. 
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    března 2005, publikován pod č. 210/2005 Sb.). 
 
U hospodářských , kulturních a sociálních právech pak ústavní soud stanovil další 
rozpracování  
 
Testu racionality o další čtyři kritéria : 
 
1.Vymezení smyslu a podstaty sociálního práva, tedy jeho esenciálního obsahu 
2.Zhodnocení zda zákon nezasahuje esenciální podstatu těchto práv nebo práva 
3.Posouzení zda zákonná úprava sleduje legitimní cíl, zda není svévolným snížením 
   celkového standardu základních práv 
4.Zvážení otázky, zda zákonný prostředek použitý k jeho dosažení je rozumný(racionální),    
byť nikoliv nejvhodnější , nejúčinnější, či nejmoudřejší. 
 
Test proporcionality pak ÚS rozvinul u dvou protichůdných práv na další tři kroky  : 
 
1.Test  hlediska vhodnosti 
2.Test hlediska potřebnosti 
3.Metoda vyvažování proti sobě stojících ústavních hodnot. 
Přičemž se Ústavní soud řídí příkazem k optimalizace s využitím maximy využití všech 
možností k minimalizaci zásahu do základních práv nebo veřejných statků( při převážení 
protichůdné ústavní hodnoty nebo zájmu) 
 
  U osobnostních práv vymezil ÚS tříbodový test rozumnosti (legitimnosti) difamující 
informace , který je de facto pětibodový: 

1) existence rozumných důvodů pro spoléhání se na pravdivost difamační informace 
2)  podniknutí dostupných  kroků k ověření pravdivosti takové informace, a to v míře 

a intenzitě, v níž bylo ověření informace přístupné a definitivní a  
3) přiměřený  důvod k pochybnostem zda  informace je pravdivá ze strany osoby 

takovou informaci zveřejňující.  
 
 
4) nedostatek ověření  pravdivost informace dotazem u osoby, již se informační údaj 

týká a nezveřejnění   stanoviska této osoby , s výjimkou nemožnosti takového 
postupu, a  nebo tam, kde tento postup zjevně nebyl nutný 

5) Zkoumání motivu. Legitimitu nelze dovodit pokud bylo zveřejnění dominantně 
motivováno touhou poškodit osobu, k níž se informace váže, a pokud šiřitel sám 
informaci nevěřil a nebo pokud ji poskytl bezohledně a hrubě nedbale bez toho, aby si 
ověřil, zda informace je pravdivá či nikoliv 

 
 
 
  Z výše uvedeného je tedy patrné, že jak jednotlivé senáty tak Plénum Ústavního soudu  
hledájí jakousi osu, jakousi pevnější strukturu  pro hodnocení ústavnosti nebo neústavnosti 
V tomto směru se Ústavní soud přiklání ke kognitivnistickému přístupu při  hledání  
správného  řešení případu.. 
   Nepřehlédnutelným prvkem je silná inspirace Spolkovým ústavním soudem 
(Bundesverfassungsgericht) v Karlsruhe. 
  Při rozhodování   obtížných případů  ze strany Ústavního soudu  se  nejmarkantněji  
projevila rozdílnost  názorů soudců  Ústavního soudu. 
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V obtížných případech se  projevila   jednak rozdílnost v právních názorech a také hodnotová 
rozdílnost, která se pak sekundárně přelila do argumentace   a  rozhodovacích východisek 
Ústavního soudu. 
  V rozhodovací procesu soudu se také odráží jistým způsobem souboj idejí a hodnot  kterým 
dnešní společnost věnuje vcelku málo pozornosti a spíše se soustřeďuje na viditelné prvky 
řízení před Ústavním soudem a jejich materiální dopady.Nebývá zvykem až na některé 
výjimky posuzovat judikáty z pohledu hodnotového , přestože obtížné případy jsou mnohdy 
prostoupeny hodnotovými, mimolegálními postoji přenesenými autoritou  do argumentace  v 
odůvodnění. 
  Jednak to jsou ideje týkající se ekonomického systému  fungování společnosti , jednak to 
jsou ideje chápání jednotlivých institutů soukromého nebo veřejného práva, názory na činnost 
státu a veřejné správy, ale celá řada dalších společenských otázek, které v koncentrované 
podobě a transformované do konkrétních sporů svádějí vzájemný zápas . 
  A to je to pozitivní , co  je nutno vyzdvihnout a totiž to, že prakticky každý občan má právo 
se dovolat k předním  právním odborníkům, aby  tito a  někdy  každý sám za sebe sdělili 
občanovi a celému národu svůj názor a  právní hodnocení daného sporu. 
  Tento rys považuji na Ústavním soudu za nedocenitelnou hodnotu opravdové demokracie 
v České republice. 
  Ve mnou sledovaném období jsem musel registrovat vcelku zásadní rozdíly v přístupu 
některých soudců, kteří mnohdy přistupovali k hodnocení právních a skutkových  otázek 
s mimonormativními, hodnotovými   přístupy, zejména u případů, které mají výraznější  
společenský nebo mediální dopad.   
 
  U  některých soudců Jiří Nykodým, Pavel Holländer, Pavel Rychetský je nutno  ocenit 
zřetelnou konzistentnost názorů , nepodléhání tlaku médií a exekutivy a poctivou snahu o 
ochranu dosaženého standardu lidských práv v naší zemi. 
  U těchto soudců je také vidět  přehled v makro i mikroekonomických otázkách a snaha o   
hledání pozice moderního českého práva v současnosti jako pomocníka pro lepší život všech 
našich spoluobčanů. 
 
  Samostatnou kapitolou je soudkyně Eliška Wagnerová, která je pravidelnou  
disentérkou.Přesto je vidět, že  často nabírá vodu ve studnici německého ústavního práva, 
které při vší úctě, ještě šedesát tři roků po porážce nacionálního socialismu  dožívá traumata 
z něj vzešlá.Zejména teorie prozařování je i v německé literatuře někdy nazývána spíše 
ozářením. 
 
  Výše uvedené pak jen dokazuje jak významnou   roli má samotná osoba soudce, jeho 
morální a odborný kredit při soudním rozhodování.. 
  Otázky týkající se  osoby soudce ve fázi jeho rozhodování však překračují rozsah této práce 
a nepochybně budou v blízké době předmětem zájmu teoretické fronty a to z toho prostého  
důvodu, protože vyváženost osoby soudce a jeho vyzrálost může být cestou společnosti 
k hledání nových dimenzí správného a spravedlivého soudního řízení.  
 
  Pokud jde o přístupy přirozeného práva, tak s těmito argumenty jsem se převážně 
v nálezech nesetkal.Argumentace přirozenými právy nebo principy vyplývajícími 
z přirozeného práva není prakticky v rozhodování Ústavního soudu používána. 
  Považuji to za projev skutečnosti, že česká Listina základních práv a svobod  vcelku 
nedávno tyto práva pozitivně ukotvila v právním řádu a v řadě případů předběhla dobu. Již 
citovaná práva hospodářská, sociální a kulturní jsou velmi progresivní v celoevropském a 
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ještě více v celosvětovém kontextu.Právo na bezplatnou péči, které bylo v ohnisku sporu po 
celý rok 2008, pak je zcela ojedinělé a výjimečné. 
  Toto právo také svědčí o skutečnosti, kterou si mnozí spoluobčané neuvědomují, a totiž 
skutečnost , že životní úroveň v České republice patří k nejvyšším na světě. 
  Základní Savignyho postup tj. výklad sémantický, logický , systematický a historicko 
teleologický patří ke standardním metodám ústavního soudu. 
  Pokud jde o historicko teleologický výklad normy důvodovými zprávami těmto nelze 
mnoho  vytknout . 
  Naproti tomu argumentace historicko komparativní  , případně historicko teleologická je 
v řadě případů spíše argumentatio claudians  a její vytržení z právního kontextu  dané země 
i z kontextu právní kultury  jsou spíše zavádějící a také mnohdy historicky nepřesné, přesto 
jim nelze upřít argumentační sílu plně v duchu rétorických postulátů neformální logiky. 
 
  Zajímavým prvkem interpretace ústavního soudu je, že v  řadě případů ÚS používá 
komparativní srovnání s právními řády jiných zemí, zejména s podobnými systémy a to 
hlavně rozhodování Ústavního soudu Spolkové republiky Německo, kde německý právní 
systém je vzhledem ke dlouholetému vzájemnému ovlivňování a soužití v geograficky 
vymezeném prostoru podobný českému, ale také celou řadu jiných zemí převážně 
středoevropského regionu, ale také Spojených států amerických, Kanady , Austrálie. 
  K tomuto lze mít bohužel značné připomínky, protože ačkoliv je takový argument efektní, 
tak lze těžko bez důkladné znalosti zhodnotit  celou problematiku v rámci systematiky 
citovaného právního řádu v dané zemi.O charakteru takovýchto argumentů, ale platí totéž co 
bylo řečeno v předchozím odstavci, tj. mají svou argumentační sílu a působí na auditorium 
silou přesvědčivosti.  
  Při studiu materiálů jsem se nesetkal s komparativním srovnáním s jinými právními systémy 
mimo euroatlantickou kulturu. 
 
  Ústavní soud byl také ve sledovaném období dosti opatrný s argumentací obecnými 
právními principy. 
  Naproti tomu se snažil využívat principy mající oporu v positivním právu ať už ústavní 
nebo podústavní síly. 
  Zřetelná je také snaha soudu precisovat  a afinovat některé nové principy. 
  V některých případech také soud aplikoval eurokonformní výklad, ale málo používá principy 
vycházející z judikatury Evropského soudního dvoru. 
  Výjimkou naproti tomu nejsou citace z judikátů Evropského soudu pro lidská práva při Radě 
Evropy. 
  V některých nálezech je evidentní snaha soudu vyřešit určitý společenský problém za 
každou cenu jako by nebyly jiné metody řešení problému než jen právní. 
Takový způsob rozhodování ultima ratio Ústavnímu soudu spíše škodí, zavání sociálním 
inženýrstvím a nepůsobí na jeho důvěryhodnost, což se může v budoucnu projevit snahou o 
jeho modifikaci nebo modifikaci jeho pravomoci ze strany politiků a v každém případě 
snahou o jmenování soudců jiného zaměření.  
  U obtížných  případů jsem zaznamenal zřetelné prvky decisionismu s podtextem 
hodnotového řešení právní otázky a to u některých soudců, kteří v současnosti v Plénu 
Ústavního soudu tvoří velmi slabou většinu..  
Typickým případem jsou nálezy ve věcech nájmů z bytů, které ve finále  navrhují zcela 
nesystémová a špatná řešení. 
  Podobně lze vyhodnotit otázku poplatků ve zdravotnictví. 
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  Otázky společenského právního  diskursu v naší zemi jak se ukazuje i ve spojení s činností 
Ústavního soudu nemá přílišnou tradici a také prozatím nemá potřebné výsledky. 
  Zdá se , že naši přední činitelé, ale i soudci nemají odvahu předstoupit před společnost 
s otevřeným hledím a diskutovat o problémech a to i právních.Deficit veřejné diskuse před 
přijetím zákonů vidím jako hlavní nedostatek legislativního procesu  a z něj plynoucí pozdější 
spory a nedorozumění.  
  Typické jsou příklady regulovaných nájmů a regulačních poplatků u lékaře. 
  Výstupy ústavního soudu nelze v těchto případech nazvat konzistentními, rozhodně nebyla 
uplatněna již dříve  zmíněná teze soudce pěstujícího sebeomezování jako protikladu 
aktivistického soudce. 
  Soud prosazuje princip prozařování právního řádu ústavní úpravou základních lidských 
práv a svobod. 
  Tento princip však do soudní  praxe přináší celou řadu otázek a v budoucnu lze očekávat  
diskuse o jeho  praktické aplikaci. 
  Další vývoj rozhodování ústavního soudu bude dle mého názoru silně závislý na 
osobnostech, které budou  do této funkce jmenováni, které svou vyzrálostí a zkušenostmi 
obohatí jeho vývoj. 
 
  Jak je zřetelné z výše uvedeného je současná argumentační  východiska rozhodování 
ústavního soudu  a to zejména v  obtížných případech nejednoznačná. 
V podstatě se v názorech a přístupech soudu střetávají dvě základní linie : 
 
1.kognitivistická linie  striktně dodržující  positivní právo a ústavně zakotvené hodnoty 
v pozici spíše sebeomezujícího soudce 
2.decisionistická linie, která pod  často přidává k positivnímu výkladu mimolegální postoje,  
 
  Tyto dva výrazné směry se ve většině obtížných případů střetávaly v průběhu mnou 
sledovaného období . 
 
  Přes všechno jmenované si dovolím na závěr vyzvednout činnost Ústavního soudu v České 
republice jako instituce, která jednoznačně potvrdila svou opodstatněnost a která po dobu  
mnou sledovanou se snažila poctivě řešit problémy naší společnosti a hledat nové přístupy a 
postupy . 
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12.Summary 
 
 
   My diploma work is  focused  on the Constitutional Court of the Czech Republic and the 
base of decision-making in the period from the half of 2007 to the  end of 2007 with 
consideration to some cases in the first half of 2008. 
 
   At  the beginning of the work  there is shown the history of the constitutional jurisprudence 
in historical Czech countries  and very shortly main  procedures of the Constitutional Court. 
The object of my diploma work was finding and evaluation of the bases leading the 
Constitutional court to its decisions and also to find the main argumentation bases of the CC 
from the point of law-philosophy and theory of law. 
 
    In following chapters I attempted to depict main streams of law philosophy and law theory 
of euroathlantic law civilzation impacting on the Czech legal environment and the most 
important members of iusnaturalistic and positivistic law ideology and some theorists finding 
other ways of legal thinking. 
 
   In the casuistic part of this work  I tried to show the CC´s methods of  law-theoretical 
thinking and its most important philosophical attitudes thanks to its cases. I devoted a 
considerable interest to hard cases in the researched time.  
  
     In the  analysed period there could be seen an effort of the Costitutional Court to find an 
algorithm of proceeding of the decision, reasoning and adjustment of some methodic steps 
resembling three steps of  the Supreme court of the  United States : 
- rational basis steps 
- the suspect classification (strict scrutiny test) 
- the intermediate level of scrutiny 
 
I consider the test of constitutionality as very important. 
 
The test of constitutionality of  the legal regulations consists of four parts : 
 
1.The test of constitutional procedure of enactment of a law 
2.The test of legitimity, expediency of a law 
3.The test of racionality, reasonability 
4.The test of proporcionality, adequacy 
 
I occupied with the test of constitutionality of statutary instruments issued by territorial self-
governing units: 
 

A) review of a municipality competence to make statutory instruments 
B) research whether a municipality does not exagerate its competence by enacting 

statutory instruments 
C) research whether a municipality does not abuse given competences 
D) research of these instruments from the point of unreasonability 

 
This test is evidently similar to the test of constitutionality. 
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   The Constitutional Court extended the test of rationality for other four criterions by 
economic, cultural and social rights : 
 

1) a definition of the meaning and the base of individual social right, its essential  content 
2) evaluation of a legal act if does not aim the essential base of this right 
3) consideration whether the legal adjustment aims to a legitimate goal, whether is not a 

lowering of basic rights standard    
4) consideration of the question whether a used legal instrument is rational, reasonable, 

although this is not the most suitable, the  most  effective, the wisest 
 
The CC extended the test of proportionality in the case of two contradictory rights for next 
three steps : 
 

1) The test of suitability 
2) The test of  necessity 
3) The method of  balancing of contradictory constitutional values 

 
  The CC delimited the three points´ (in fact the five points´) test of legitimacy  
of  difaming information by the personal rights:  

1) the existence of reasonable reasons to rely on veracity of difaming information   
2) to realise all available steps to verify the truth of such information in intensity and 

measure which were available and definitive 
3) the person who released information could have reason not to believe in this 

information 
4) the absence of checking the truth of  information by inquiring into a person touched by 

this difaming information and the absence of releasing opinion 
5) the examination of  a motive. 

 
 
   From above mentioned there can be seen a strong effort of our constitutional judges to 
elaborate an axis, a more solid structura for decision-making and an evaluation of 
constitutionality or unconstitutionality. This effort inclines towards the cognitivistic attitude 
and looks for the only solution of a case.  
 
All decisions of the Constitutional Court could be divided in two parts: 
 
1.Normal judicial cases with no interest of mass media, when judges work quietly and make a 
decision according to their true opinions and faith based on the legal values. 
 
2.Hard cases with a huge attention of society or mass media. In these cases some judges do 
not resist to the  pressure leading to the „right“ decision and in my opinion these judges crack  
law area, use non legal arguments and act ultra vires. During analysing of the hard cases there 
could be seen the  majority vote arguments as not too persuasive arguments even as purpose 
built and frequently can be submited to the unformal logic arguments. 
 
   In the analysed period  I must have noticed  relevant differences in decicions of our 
constitutional judges when some of them operate with the non normative, mainly sociological 
acces. 
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    On the other hand some judges as Jiří Nykodým, Pavel Holländer, Pavel Rychetský must 
be appreciated for their consistent opinions, resistence to media and executive power pressure  
and  also for right-minded effort to protect achieved  standard of  human rights in our country. 
 
   The acces of these named judges shows the effort to continuity of legal system and  not to 
negate everything coming from  former political system till 1989, not to repete the error of 
lassez faire  market mechanism, but on the tradition of social oriented acces and achieved 
high living standard to find new ways of business and effectivity of the Czech society . 
 
   These judges present very good knowledge of micro and macroeconomic questions. They 
look for a new modern legal system like a helpmate to a better life of  all citizens. 
 
   A special chapter is the judge, Eliška Wagnerová,  as a routin dissenter . In spite of this fact 
it is evident, that she draws water from the well of the German constitutional law which, 
veneration of it, has still been living with past traumas after the deconstruction of  national 
socialism 63 years ago. Reactions of society and judges do not match to the contemporary 
acces, mainly in the area of freedom of speech. 
 
  Above mentioned information explains an enormous role of a judge´s personality, judge´s 
moral credit and professionalism during judging and must be approved hesitation in 
nominating judges who are younger than 30 and become from school banks without any 
practice outside the protection of the state power. 
 
   Questions of a judge´s personal attitude during decision-making are out of range of this 
diploma work, but it is apparent, they will be an object of the theoretical front in the Czech 
Republic in near future because a judge´s balance, wisdom and experience can be a way how 
to find new dimensions of justice and rightness in the era of the exponential expansion of 
legislation. 
 
   The issue of natural law I practically did not meet in the analysed period and can be 
declared that the natural law attitude is invisible in decision-making or argumentation of the 
Constitutional Court. It is a display without any doubts that lots of natural principles were 
built in the Charter of human and basic rights of the Czech people. It is very progressive in 
comparison to other countries. Economic, social  and cultural rights are a step ahead other 
european countries. The comparison to other non european countries or the U.S. is out of  
discussion.  
 
   The Savigny´s procedure of interpretation, it means, semantic, logical, systematic and 
historical-teleological interpretational methodology is a set of standard methodology of the 
Constitutional Court. Historical-teleological method used in reasoned messages of the 
Parliament, during enacting the rule, can´t be opposed. Different cases are, however, some 
historical and historical-teleological arguments like more or less argumentatio claudians. 
Extraction of used historical teleological arguments from a country legal context and also 
from legal culture is confusing and it is not exact historically. 
 
   The interesting point is a regular application of comparative methodology with different 
legal systems, mainly with similar legal culture. The first position belongs to the decisions of 
the German  Constitutional Court (Bundesverfassungsgericht), when the German legal system 
due to longtime, geologic nearness and mutual influence resembles to our one very much. 
Other countries of the middleuropean region and also the U.S., Canada, Australia are 
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comparised as well. I noticed only a very little comparison to countries of Latin or Spanish 
origin in spite of their huge influence through the former colonial  world. The views outside 
of anglosaxon and european region were not visible. 
 
The CC was very carefull with use of general law principles´argumentation, but frequently 
argues with principles based on positive law either constitutional or subconstitutional. The 
effort to establish some new principles is very clear. In some cases the Constitutional Court 
uses euroconform interpretation, but very rarely uses decisions of European Court of Justice. 
The precedential arguments based on European Court of Human Rights are not exceptional. 
 
   In some findings can be seen an extraordinary effort to solve a concrete sociable problem at 
any price with ignoring other methods of the control system exept of the legal regulation. In 
these cases there are proved attributes of the legislative optimism, which is declared in Pavel 
Holländer´s works very exactly. 
 
   This mentioned style of decision-making as the ultima ratio damages reputation of the 
Constitutional court, smells of social ingeneering  and does not  impress  credibility of the 
Constitutional court. Some political attacks against its role in the Czech legislative system can 
be released in near future or an effort to change a lineup of judges. 
 
   In some cases the Constitutional Court should perhaps use its discretional power not to 
decide in the cases not reached the constitutional intensity than to look for a law solution if 
economical or political solutions could be more efficient. 
 
   In hard cases there are explicit elements of the decisionism with sociologically based  
overtones. This typical attitude is seen in the case of regulatory lease of appartments and 
regulatory fees in medicalcare services. Questions of sociable discourse in the Czech legal 
system do not have tradition and nowadays it does not bring good results. 
 
   It seems, that our top representatives and also judges do not trust Czech  people and do not 
have enough courage to come in front of the people and discuss about problems of society. A 
deficit of a public discourse before or during the legislative process is one of the main 
mistakes of our legislative procedure and consequent misunderstandings and quarrels. Effects 
of such methods of a social dialogue e.g. a discourse show very  evidently that is what to do 
on  way to democracy and respect to ideas and reasons of other people. 
  
   Outputs of the Constitutional Court as to hard cases can not be named consistent and the 
theory of the self restrained judge as the opposite of  the activistic judge was not accepted in 
many points of view. 
 
   As for the matter of my diploma work I can ascertain more cognitivistic attitudes of the 
Constitutional Court  and wide use of the argumentation with the constitutional principle, but 
in hard cases there are evidently seen components of the decisionism based on socilogical 
values. Irradiation through the  legal system by the constitutional adjustment of basic human 
rights and liberties is a very transparent principle of the CC. This principle evokes lots of 
questions and much discussion about its  practical application is expected soon. 
As could be evidently seen from above mentioned the recent argumentation bases of  
decision-making of the CC, mainly in hard cases, are ambiguous. 
 
  There are visible two main groups of judicial lines of decision making of the CC´s judges:  
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1) cognitivistic line, strictly based on positive law and constitutionally confirmed values 

in the position of a selflimited judge  
2) decisionistic line, taking to decision making other extralegal values 

 
These both streams were in a conflict in the most number of hard cases I treated during the 
monitored period .  
 
  What is not to much discussed between lawyers and society is that judicial judging of the 
Constitutional Court reflects the battle  of ideas. (We do not want to see it, however, it does 
not mean it does not exist). These value attitudes can be measured very rarelly in spite of the 
fact that judges´ decision-making is based on these  extralegal values which are frequently 
included in its reasoning and argumentation. The ideas are different characters. Economic 
ideas how to manage the economic function of society, content ideas of legal institutes of civil 
or public law, ideas about the function of the state managment, administrative system and lots 
of other questions which in their concentrated form and transposed in the individual cases 
fight to each other in the Constitutional Court´s area. This element  must be elevated. 
 
  In conclusion I must appreciate that practically every Czech citizen has the possiblity to 
claim a solution of his problem from very  respected Czech lawyers (judges of Constitutional 
court). And that is the element of real  democracy and a massive part of the material legal 
state.  
 
 
 
 
 


