
Závěr 

Rozhodování kompetenčních sporů je významným prostředkem k naplňování zásady, 
že státní moc je možné uplatňovat pouze v případech, v mezích a způsoby, které stanoví 
zákon. Historicky tento institut vznikl především v důsledku oddělení soudnictví od správy a 
potřeby kontrolovat, zda je toto rozdělení dodržováno. Do pozornosti ústavního práva se 
dostává nejprve ve federativních státech a později i v souvislosti s judicializací ústavy a 
rozvojem ústavního soudnictví. V některých státech se tak tento institut na ústavní úrovni 
přetváří v rozhodování sporů mezi ústavními orgány (a to i zákonodárnými) a vzdaluje se 
klasickému pojetí kompetenčního sporu podle nauky správního práva. 

Vývoj právní úpravy rozhodování kompetenčních sporů na našem území byl značně 
spletitý. Mezi úkoly ústavního soudnictví se rozhodování kompetenčních sporů dostává až se 
vznikem československé federace. První realizovanou úpravou je však až rozhodování 
kompetenčních sporů Ústavním soudem ČSFR těsně před jejím zánikem. Od 1. 1. 1993 je 
Ústavní soud ČR podle čl. 87 odst. 1 písm. k) Ústavy oprávněn rozhodovat o sporech o rozsah 
kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy, nepřísluší-li podle zákona jinému 
orgánu. Na podústavní úrovni, kde došlo po roce 1948 k přetržení kontinuity rakouské a 
prvorepublikové tradice, přináší ucelenou úpravu rozhodování kompetenčních sporů a 
částečný návrat k historickým tradicím až reforma (či spíše definitivní obnova) správního 
soudnictví k 1. 1. 2003. V důsledku vytvoření Nejvyššího správního soudu a zvláštního senátu 
došlo ke značnému zúžení pravomoci Ústavního soudu ČR. Kompetenční spory mezi 
ministerstvy, které se v rozhodovací praxi Ústavního soudu vyskytly v letech 1993–2003, 
rozhoduje v současnosti Nejvyšší správní soud. 

Zbytkovou působnost Ústavního soudu při rozhodování kompetenčních sporů je 
vzhledem k úpravě obsažené v ostatních právních předpisech obtížné pozitivně vymezit. 
Pokud by byl Ústavou použitý pojem „sporu o rozsah kompetencí“ vykládán striktně 
v souladu s klasickým pojetím kompetenčního sporu, bylo by možné považovat pravomoc a 
působnost Ústavního soudu podle čl. 87 odst. 1 písm. k) Ústavy za prakticky vyprázdněnou. 
Při odlišném výkladu je však možné tento institut chápat mnohem volněji a klást důraz na 
zajištění harmonického fungování ústavních orgánů interpretací sporných kompetenčních 
ustanovení ústavního, ale i podústavního práva. 

Úprava řízení ve sporech o rozsah kompetencí před Ústavním soudem obsažená 
v zákoně o Ústavním soudu svědčí spíše ve prospěch pojetí klasického. Ústavní soud do ní 
výrazně zasahuje svým výkladem. Široce vykládá otázku aktivní a pasivní legitimace, 
nepřipouští však účastenství dalších osob, jichž se spor bezprostředně dotýká, dovozuje 
podmínku bezodkladnosti podání návrhu, v souladu s klasickým pojetím kompetenčního 
sporu převážně nepřipouští jeho abstraktní formulaci, domáhající se otevřeně výkladu 
sporného ustanovení bez výslovné vazby na konkrétní jednání druhé strany sporu. 
Nejednoznačný je přístup Ústavního soudu v případě, kdy kompetenční spor reálně neexistuje 
a je navrhovatelem pouze předstírán. Problematickou se zdá být otázka, o čem je vlastně 
Ústavní soud oprávněn v řízení rozhodnout, která se projevuje ve výrocích nálezu, zejm. do 
jaké míry může být určovací výrok formulován abstraktně vzhledem k věci a zda je možné 
kasačním výrokem zrušit i navazující rozhodnutí stran sporu nebo jiných orgánů 
poznamenaná předchozím porušením kompetenčních norem. S tím souvisí i otázka účinků a 
dosahu závaznosti kompetenčního nálezu. O standardizované metodě rozhodování 



kompetenčních sporů Ústavním soudem dosud vzhledem k nízkému počtu a různosti 
projednávaných věcí nelze hovořit. 

Dosavadní judikaturu Ústavního soudu v řízení podle čl. 87 odst. 1 písm. k) Ústavy je 
možné rozčlenit do tří skupin. 

První tvoří spory o příslušnost rozhodnout (kompetenční spory v klasickém smyslu). 
Kromě sporů z doby před 1. 1. 2003, které by dnes již rozhodovaly jiné orgány, sem lze 
zařadit snad jen spor mezi předsedkyní Nejvyššího soudu a kárným senátem tohoto soudu, 
v němž se projevil velice volný přístup Ústavního soudu k úpravě kompetenčního řízení a 
podmínkám aktivní a pasivní legitimace. Z pokusů o vymezení možných stran klasického 
kompetenčního sporu před Ústavním soudem vyplývá, že další spory v této kategorii by se 
mohly objevit jen zcela výjimečně. 

Druhou kategorii tvoří spory o příslušnost činit opatření nebo jiné zásahy, které nejsou 
rozhodnutím. Tato kategorie, jež přesahuje rámec tradičního chápání kompetenčního sporu, 
má svůj původ v úpravě zákona o Ústavním soudu. Konkrétní případy sporů, které je možné 
sem zařadit, však vzbuzují značné pochybnosti. Ústavní soud takto rozhodoval územní spor 
mezi dvěma obcemi a spor mezi krajem a státem o příslušnost k zajišťování lékařské služby 
první pomoci. Jiný spor mezi obcemi o území později rozhodnout odmítl s poukazem na 
kompetenci Nejvyššího správního soudu, který ovšem daný případ vůbec nepovažoval za 
kompetenční spor. Lze shrnout, že Ústavní soud k otázce sporů o příslušnost činit opatření 
nebo jiné zásahy dosud nezaujal jednoznačný postoj. 

Poslední kategorií jsou tzv. spory o sdílené kompetence, které se klasickému pojetí 
kompetenčního sporu vymykají a zakládají se na nepříliš jednoznačném výrazu „spory o 
rozsah kompetencí“ v čl. 87 odst. 1 písm. k) Ústavy a (podle Ústavního soudu) ústavně 
konformním výkladu zákona o Ústavním soudu. Jedná se o známé případy sporu ve věci 
jmenování guvernéra a viceguvernéra Bankovní rady České národní banky a výkonu 
kompetencí při personálním naplňování Nejvyššího soudu. Tyto spory netvoří homogenní 
skupinu. Zatímco v případě ČNB se jednalo o to, zda sporná kompetence náleží prezidentovi, 
nebo zda ji vykonává prezident jen s kontrasignací vlády (jako určitý složený orgán), v dalším 
případě byl podstatou spor o to, zda mohl k rozhodnutí ministra spravedlnosti o přidělení 
soudce udělit souhlas místopředseda Nejvyššího soudu, nebo zda tak měla učinit předsedkyně. 
V posledním případě pak musel Ústavní soud řešit důsledky předchozího nálezu. Stupňující se 
rozporuplnost těchto nálezů a nepřesvědčivost jejich odůvodnění nejlépe dokumentují silná 
odlišná stanoviska velké části soudců. Nálezy (zvláště poslední z nich) lze hodnotit jako 
vybočení Ústavního soudu z mezí jeho vlastní kompetence, ačkoli se zřetelně jednalo o pokus 
zabránit závažným problémům, které nastaly ve vnitřním mechanismu státní moci v důsledku 
nestandardního jednání některého státního orgánu. Alternativních možností řešení se zde 
nedostávalo. Přesto se domnívám, že při důslednějším přístupu k věci mohl Ústavní soud lépe 
označit podstatu věci a svá rozhodnutí odůvodnit přesvědčivěji. 

Řízení podle čl. 87 odst. 1 písm. k) Ústavy je tedy v praxi charakterizováno nízkým 
počtem případů, které jsou ovšem velmi významné pro interpretaci kompetenčních ustanovení 
ústavního pořádku, ale i běžných zákonů ústavněprávního významu. Ústavní soud vykládá 
svou kompetenci velice široce a svým pojetím se blíží spíše německému řízení o sporech mezi 
ústavními orgány – aniž by pro to měl oporu v pozitivním právu. 

Srovnání s ostatními státy ukazuje, že tam, kde je v působnosti ústavního soudnictví 
rozhodování kompetenčních sporů, se vyskytuje buď naznačené volnější a širší pojetí tohoto 
institutu podle německého vzoru, nebo jeho pojetí klasické. Většina úprav je podobně jako ta 



česká nepříliš určitého charakteru, zejména pokud jde o vymezení pojmu kompetenčního 
sporu a někdy i jeho možných stran. Ústavní soud ČR však poněkud jednostranně odkazuje na 
úpravu německou, která se od české výrazně odlišuje. Jakkoli může být srovnávací 
argumentace významná například v oblasti základních práv, její používání v kompetenčních a 
procesních otázkách považuji za problematické. 

Budoucí vývoj a možné kompetenční spory, které bude Ústavní soud rozhodovat, lze 
těžko předvídat. Pokud bude extenzivní výklad čl. 87 odst. 1 písm. k) Ústavy prohlubován, je 
možné, že se tento druh řízení stane jakýmsi zbytkovým nástrojem pro rozhodování rozporů 
mezi různými ústavními orgány nebo jednotlivými funkcionáři a pro podávání výkladu ústavy 
a zákonů. Naopak při zdrženlivějším přístupu Ústavního soudu by se čl. 87 odst. 1 písm. k) 
Ústavy patrně stal obsoletní kompetencí, což by však bylo v souladu s úvahou ústavodárce 
ohledně reformy správního soudnictví, vyjádřenou v čl. 87 odst. 3 písm. b) Ústavy. Vše bude 
zřejmě záležet na tom, do jaké míry budou především ústavní orgány jednat v dobré víře a 
vyvarovávat se vzájemných blokací a nestandardních kroků vedoucích ke sporům, které 
budou následně předkládány k rozhodnutí Ústavnímu soudu. 
 


