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Úvod

Právní řád České republiky je postaven na souboru několika platných ústavních 

předpisů stejné právní síly tvořících tzv. ústavní pořádek, nebo také tzv. polylegální 

ústavu. Podstatné náležitosti demokratického právního státu tvoří materiální ohnisko, 

které je zakotveno v rámci základního státního mechanismu. Ten pramení z ustanovení 

článku 9 odstavce 2 Ústavy České republiky, které konstituuje nepřípustnost změn 

podstatných náležitostí demokratického právního státu.

Imperativ nezměnitelnosti se v posledních měsících stal frekventovaným 

hybatelem veřejného dění. Zazněl při ústavním přezkumu Lisabonské smlouvy. Základy

demokratického uspořádání ohrožovala rozpuštěná Dělnická strana. Ochrana 

materiálního ohniska dokonce spadla do role volebního kalkulátoru, když výrazně 

ovlivnila termín voleb do Poslanecké sněmovny. Opakované zkrácení jejího volebního 

období, byť ústavním zákonem a za účelem demokratických voleb, vedlo až 

k historickému nálezu, který vyvolal ostré polemiky, mj. o postavení Ústavního soudu 

České republiky, jenž v nálezu určitou svépomocí objevil novou pravomoc.

Dalekosáhlé události podněcují prozkoumání konstrukce imperativu 

nezměnitelnosti, který je ústavním limitem veškeré činnosti v demokratické České 

republice. Přitom pojem „podstatné náležitosti demokratického právního státu“ není 

výslovně ústavou vymezený. Cílem diplomové práce bude proto zodpovědět, co pojem 

zejména zahrnuje, včetně odůvodnění dnešního obsahu materiálního ohniska na 

podkladu československé ústavní historie. Další aktuální a zásadní otázkou je, jakým 

způsobem se dá čelit přijetí ústavního zákona, jenž by přirozené ústavní hodnoty

potencionálně prolamoval.

Myšlenka omezení diskrece ústavodárce vznikla ve Francii v 19. století. 

Materiální, nikoliv pouze procedurální, „omezení prostoru ústavní revize“ je totiž 

reflexí francouzských ústavních dějin, když místo monarchistického došlo k nastolení 

republikánského uspořádání a francouzský ústavní zákon dne 14. srpna 1884 stanovil, 

že „republikánská forma vlády nemůže být předmětem revize,“ přičemž toto ustanovení 

ve stejné dikci přetrvalo ve francouzské ústavě dodnes. G. Jellinek poznamenal, že „toto 

ustanovení může být zrušeno násilím, nikoli však právem.“1

Základní zákon Spolkové republiky Německo zakotvil v roce 1949, že „je 

                                                
1 HOLLÄNDER, P. Materiální ohnisko ústavy a diskrece ústavodárce. Právník, č. 4/2005. str. 316
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nepřípustná jakákoli změna tohoto Základního zákona, jež by se dotýkala federativní 

struktury státu, principu spoluúčasti zemí na zákonodárství anebo základních zásad 

zakotvených v článcích 1 a 20.“ Koncepce nadpozitivního práva zde reagovala na 

formální pozitivismus, který nebyl schopen zabránit zdánlivě legálnímu politickému 

procesu vedoucímu k odstranění demokracie. Obdobná situace nastala při únoru 1948.2

Materiální ohnisko je v České republice vymezeno podstatnými náležitostmi 

demokratického právního státu. Diplomová práce, složená ze tří základních částí, se 

proto nejprve v části první zabývá formováním hlavních rysů principu 

(demokratického) právního státu v československém ústavním prostoru. Ve svém celku 

se část první pokusí zdůvodnit samotné zakotvení materiálního ohniska v Ústavě České 

republiky. Před čím má „nadpozitivní“ ustanovení bránit? Materiální imperativ 

nezměnitelných ústavních hodnot do roku 1992 na československém území neexistoval.

Část první, kapitola první, hledá mj. odpovědi na otázky, z jakých státoprávních 

zdrojů Československá republika vznikla, nebo z jakých „podstatných náležitostí“ 

vycházela Ústavní listina Československé republiky z roku 1920, která byla

myšlenkovou inspirací Ústavy České republiky. Ústavní listina byla taktéž ústavou 

demokratického a právního státu.

Část první, kapitola první, dále analyzuje ústavní východiska doby nesvobody a 

prameny tehdejších mimořádných okolností narušujících demokratickou konstrukci 

československé republiky. Popisuje technickou výjimečnost ústavního dekretu o obnově 

právního pořádku, který zajistil potřebnou právní jistotu v poválečném vývoji. Tento 

dekret odráží střet demokratického a totalitního režimu a je s ním dodnes propojena 

problematika legálnosti a legitimnosti nejen zatímního státního zřízení, ale i dnešního 

demokratického právního státu.

Těžištěm části první, kapitoly druhé, je socialistická zákonnost a Prohlášení 

Charty 77. Také jejich prozkoumání odhalí současný význam nejdůležitějšího ústavního 

imperativu. Koncepce ochrany materiálního ohniska je odůvodněna mj. obranou proti 

socialistické právní flexibilitě. Odrazem této kapitoly je také III. část diplomové práce 

popisující podstatné náležitosti České republiky. Kupř. význam volné soutěže 

politických sil spočívá v obraně proti úzce stranickým zájmům jedné politické strany.

Část první diplomové práce je průřezově doplněna o zásadní ústavní zákony,

které se principu právního státu, a tím i důvodů dnešního zakotvení materiálního

                                                
2 KLOKOČKA, V. Ústavní systémy evropských států. 2. vydání. Praha : Linde, 2006. str. 89
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ohniska, bezprostředně nedotýkají, kupř. v kapitole (č. 1.3) o poválečném období, část 

kapitoly (č. 2.3) o formování československé federace nebo v kapitole (č. 3) o obnově 

politického pluralismu. Uvedené ústavní prameny mají především chronologický 

význam a jsou rámcově zařazeny k dokreslení okolností ústavního vývoje principu 

právního státu v československém ústavním prostoru.

Část druhá se již celkově týká materiálního ohniska Ústavy, když zprvu ve své 

první kapitole charakterizuje princip (demokratického) právního státu. Česká republika 

je ústavně prohlášena za demokratický právní stát, jehož vymezení musí proto být

conditio sine qua non pro studium materiálního ohniska Ústavy. Diplomová práce 

z tohoto důvodu v části druhé, kapitole první, charakterizuje teoretickou stavbu institutu 

právního státu a pojetí demokratického právního státu v českém ústavním rozměru.

Popis zakotvení materiálního ohniska podává část druhá, kapitola druhá.

Zaměřuje se na formování myšlenky omezení diskrece ústavodárce, na její 

konstituování v českém ústavním sytému a také (rámcově) na její obsah, včetně 

evropské úpravy. Vzhledem nedávnému vývoji stojí v pozornosti části druhé, kapitoly 

třetí, reálná ochrana ústavní klauzule nezměnitelnosti a posouzení problematiky

možnosti či nemožnosti přezkoumávání ústavních zákonů Ústavním soudem. Záměrem 

nebude vyčerpávající hodnocení vlastního průlomového nálezu vůbec poprvé rušícího 

ústavní předpis. Zařazeny jsou také evropské příklady materiálního ohniska.

Část třetí je vyústěním diplomové práce. Sumarizuje poznatky získané 

z předchozího bádání. Snaží se v obecné rovině interpretovat a demonstrativně 

vyjmenovat esenciální principy příznačné pro Českou republiku, která je ústavním 

státem. Definuje současné podstatné demokratické principy, které hodnotí ve 

vyzkoumaném historickém kontextu a ve vzájemné soudobé korelaci.

Diplomová práce ve svém souhrnu ověří vztah státu a práva v československém 

a především v českém ústavním systému a opodstatní společenský zájem na 

neporušitelnosti podstatných náležitostí demokratického státu. Ve stanovém rozsahu si 

neklade za cíl přespříliš pracovat s mezinárodním rozměrem imperativu nezměnitelnosti

nebo úvahami de constitutione ferenda. Z tohoto důvodu nebude porovnávat jiné 

demokratické ústavy s českým ústavním pořádkem. Omezí se na konstitutivní principy

československého a českého ústavního vývoje, jejichž porušení mohlo a může znamenat 

ohrožení demokratického uspořádání státu.

Text diplomové práce je aktuální k datu 16. ledna 2011, kdy byl uzavřen.
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I. Československá ústavní úprava právního státu

1. Období let 1918 - 1948

1.1 Československá republika

Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou 

československou vyjadřovalo požadavek spojení Čechů se slovenskými bratry 

v republikánské zřízení.3 Ohrazovalo se proti habsburskému útisku a vytvářelo 

svobodný a nezávislý lid a národ. Obsahovalo, po vzoru amerických demokratických 

ideálů, návrh základních zásad budoucího ústavního řádu československého národa.

V rozsáhlém výčtu práv a svobod nalezneme politická práva, tj. právo shromažďovací, 

petiční, všeobecné právo hlasovací, dále svobody svědomí, náboženství a vědy, 

literatury a umění, slova a tisku. Zmíněná práva a svobody lze řadit k podstatným

náležitostem vznikajícího československého státu. Vzhledem ke skladbě obyvatelstva, 

k nejvýznamnějším závazkům patří ochrana práv menšin, včetně menšin národních, 

jejichž práva a svobody byly dokonce zaručeny v samostatné hlavě ústavní listiny.

Po rozpadu Rakouska a Uherska se základním právním východiskem stal zákon 

č. 11/1918 Sbírky zákonů a nařízení státu československého, ze dne 28. října 1918, 

o zřízení samostatného státu československého. Každý vznikající stát musí nejprve 

uplatnit dominanci své moci na vybraném území, proto byla sledována snaha 

o suverénní uspořádání základní vztahů ve vytvořeném československém státě. Zákon, 

kterým byla zrozena československá státnost, byl odrazem revolučního otřesu, 

diskontinuity státu, jehož orgány jsou nyní podřízeny československé veřejné moci. 

Diskontinuitní pojetí bylo vytvořeno také mezi předchozím rakousko-uherským právem 

a právem československým.4 Navzdory tomu, zákon č. 11/1918 v čl. 2 prozatímně 

zachoval platnost některých dřívějších právní předpisů k zabezpečení právní stability.

Článek 2 zákona č. 11/1918 dočasně materiálně navazuje na předchozí právní 

řád Rakouska a Uherska, když prozatímně recipuje veškeré dosavadní zemské a říšské 

zákony a nařízení. Z tohoto důvodu bývá zákon č. 11/1918 nazýván také zákonem 

                                                
3 Dne 16. října 1918 ve Washingtonu vypracované a dne 18. října 1918 v Paříži vydané, 
viz GRONSKÝ, J. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa : I, 1914-1945. Praha : 
Karolinum, 2005. str. 35
4 PAVLÍČEK, V. O české státnosti : úvahy a polemiky, 1/ Český stát a Němci. Praha : Karolinum, 2002. 
str. 41
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recepčním. Tento „ohniskový“ zákon byl prvním zlomovým milníkem 

československých ústavních dějin. Na poslední schůzi dne 13. listopadu 1918 Národní 

výbor přijal tzv. „druhé ústavní provizorium,“ tj. zákon č. 37/1918 Sb.z. a n. 

o prozatímní ústavě.5.

Zákon č. 271/1919 Sb.z. a n. ze dne 23. května 1919, kterým se mění zákon 

o prozatímní ústavě, mj. rozšířil pravomoci presidenta republiky natolik, že již nebylo 

možné hovořit jednotě moci jako formě vlády. Národní shromáždění omezil

významnějšími kompetencemi presidenta republiky, např. mu nově příslušelo 

jmenování a propouštění předsedy a členů vlády. Každý vládní úkon presidenta 

republiky musel být kontrasignován příslušným členem vlády.6 Československo je nyní 

charakterizováno jako parlamentní republika stojící na dělbě státní moci mezi tři 

nejvyšší orgány – Národní shromáždění, prezidenta republiky a vládu.7

Aspekt ztížené změnitelnosti některých náležitostí československé republiky dá 

se nalézt v ustanovení § 6 zákona č. 271/1919. Samotnému zákonu o prozatímní ústavě, 

dále zákonu o všeobecných právech občanů a zákonu o imunitě členů Národního 

shromáždění, přiznává k jejich další změně, či přijetí v případě usnesení o vypovědění 

války, dosažení alespoň dvoutřetinové většiny z přítomných při minimálně dvou 

třetinové přítomnosti všech poslanců při hlasování. Kvalifikovaný způsob hlasování je 

opodstatněn důležitostí vypočtených zájmů. O něco méně přísnější způsob, avšak stále 

kvalifikovaný, byl upraven k volbě presidenta republiky, ke schválení mezinárodních 

smluv, dále k přehlasování presidentského veta a konečně k vyslovení nedůvěry vládě. 

Československá republika se plně přihlásila k myšlence konstitucionalismu

schválením zákona č. 121/1920 Sb.z. a n. ze dne 29. února 1920, kterým se uvozuje 

Ústavní listina Československé republiky. Konstitucionalismus je vláda lidu omezená 

základním zákonem státu, ústavou, jež je svou společenskou důležitostí nadřazena

ostatním zákonům, kdy veškerá moc vychází z lidu, který ji vykonává nejen 

ve prospěch vládnoucí většiny, ale také s vědomím ochrany menšiny, opozice a jejich 

                                                
5 Jeho schválení a vyhlášení znamenalo v prvé řadě rozšíření a přeměnu Národního výboru na sbor 
nazývaný Národní shromáždění. Moc výkonná a nařizovací je svěřena vládě, jejíhož předsedu a ministry 
volí Národní shromáždění. V druhé řadě obsahovalo normativní pojednání o presidentu republiky, čímž 
byl potvrzen požadavek republikánské formy vzniknuvšího státu. Zároveň došlo k schválení všech 
dosavadních aktů předsednictva Národního výboru, včetně zákona č. 11/1918, jakožto základního 
stavebního kamene československého právního řádu
6 Zákon č. 271/1919 Sb.z. a n., kterým se mění zákon o prozatímní ústavě, § 10
7 GRONSKÝ, J. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa : I, 1914-1945. str. 40 - 53
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veřejných a soukromých subjektivních práv.8

Vlastní text tzv. uvozovacího zákona obsahujícího deset článků je včleněn mezi 

preambuli a paragrafované znění Ústavní listiny. Zvláštní konstrukce je umocněna 

zavedením kategorie norem, které jsou označeny za součást ústavy.9 Jedná se například 

o články I, II, III odst. 1 a VI uvozovacího zákona, pro jejichž případnou změnu byl

nezbytný souhlas třípětinové většiny všech členů v obou sněmovnách.10 Ústavní listina 

byla složena z více předpisů ústavní povahy, proto může být nazývána polylegální.

Ustanovení čl. 1 odst. 1 uvozovacího zákona vymezuje, že „zákony odporující 

ústavní listině, jejím součástkám a zákonům ji měnícím a doplňujícím jsou neplatné.“

Ústavní řád může být měněn nebo doplňován jen zákony ústavními ve formálním 

smyslu.11 Stanovením vyšší právní síly ústavních zákonů byla vytvořena hierarchie 

československého právního řádu. Nadřazenost ústavy nad běžnými zákony se stala

československou ústavní tradicí.

Rozhodným orgánem posuzujícím slučitelnost běžných zákonů s ústavním 

řádem je Ústavní soud. Nová státní instituce byla zakotvena sice mimo samotnou 

ústavní listinu, ale jako její výslovná součást. Ústavní soud působil po dobu deseti let 

jako centralizovaný a specializovaný orgán ústavního soudnictví.12

Ústavní listina v šesti hlavách předestírá vztahy mezi jednotlivými pilíři státní 

moci a vztahy mezi občany a státem. Všeobecné ustanovení § 1 odst. 1 konstituuje lid 

za jediný zdroj veškeré státní moci. V následném odstavci princip suverenity lidu rozvíjí 

s tím, že sama ústava určuje prostřednictvím jakých orgánů lid svou moc vykonává a v 

jakém rámci se přitom pohybuje. Lid je nositelem veškeré státní moci a vykonává ji

orgány moci zákonodárné, moci vládní a výkonné a moci soudcovské.

Moc zákonodárnou zastávalo dvoukomorové Národní shromáždění, sestavené

z poslanecké sněmovny a senátu.13 Poslanecká sněmovna měla silnější postavení. Přes 

ústavní zákaz imperativního mandátu poslanců a senátorů, se poslanci

tzv. poslaneckými reversy nedemokraticky zavazovali k plnění příkazů svých 

                                                
8 PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda: I. Díl, Obecná státověda. Praha: Linde, 1998. str.159
9 PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda: II. Díl , Ústavní právo České republiky, část 1. 
2. podstatně rozšířené a doplněné vydání. Praha : Linde, 2008. str. 59
10 Zákon č. 121/1920 Sb.z. a n., kterým se uvozuje Ústavní listina Československé republiky, čl. VII 
11 Zákon č. 121/1920 Sb.z. a n., kterým se uvozuje Ústavní listina Československé republiky, čl. I odst. 2 
12 Ústavní soud nezkoumal z hlediska ústavnosti individuální stížnosti, nýbrž slučitelnost zákonů a 
tzv. neodkladných opatření Stálého výboru Národního shromáždění. Viz SLÁDEČEK, V.; MIKULE, V.; 
SYLLOVÁ, J. Ústava České republiky : Komentář. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2007. str. 663
13 Ústavní listina Československé republiky, § 6 odst. 1
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politických stran.14 Moc vládní a výkonnou představoval president republiky, vláda, 

ministerstva a nižší správní úřady. Moc soudcovská byla nezávisle oddělená a soudci

byli vázáni jen zákonem.15

Ústavní listina zakotvila občanská práva a svobody, byly zárukou její celkové 

demokratické povahy. Rozsáhlý katalog lidských práv měl v čele zásadu rovnosti, dále 

obsahovala svobodu osobní a majetkovou, svobodu domovní, svobodu tisku, právo 

shromažďovací a spolkové, právo petiční, tajemství listovní, svobodu učení a svědomí, 

svobodu projevu mínění, ochranu manželství a rodiny a také brannou povinnost.

Ze všech demokratických vlastností Ústavní listiny stojí na prvém místě

za pozornost, že státní moc byla obstarávána suverénním lidem, přičemž ústava 

vytyčovala hranice, které nesmí být překročeny, aby nebyly dotčeny občanské 

svobody.16 Státní moc tak byla ve svém jednání ústavou a zákony a priori omezena. 

Lidé měli určitou možnost předvídat počínání státu. Ustanovení § 88 Ústavní listiny a 

zákonné provedení Nejvyššího správního soudu poskytovalo soudní ochranu proti 

rozhodnutí správních úřadů a zvyšovalo právní jistotu ve společnosti.

Ústavním východiskem tehdejší doby byl především čl. IX zákona uvozujícího 

Ústavní listinu, když stanovil, že dnem účinnosti Ústavní listiny „pozbývají platnosti 

všechna ustanovení, která odporující této listině a republikánské formě státu, dále 

všechny dřívější ústavní zákony, i když by jednotlivá jejich ustanovení nebyla v přímém 

rozporu s ústavními zákony Československé republiky.“

Ústavní soud České republiky konstatoval, že „ústavní požadavek demokratické 

povahy československého státu v ústavní listině z roku 1920 formuluje sice pojem 

politicko-vědní povahy (jenž je juristicky obtížně definovatelný), což však neznamená, 

že je metajuristický, a že nemá právní závaznost. Naopak, jako základní charakteristický 

rys ústavního zřízení znamená ve svých důsledcích, že nad a před tento požadavek 

formálně-právní legitimity byl v ústavní listině Československé republiky z roku 1920 

postaven ústavní princip demokratické legitimity státního zřízení. Tj. princip, jenž již 

v preambuli k této listině (´neboť chceme se přičleniti do společnosti národů jako člen 

vzdělaný, mírumilovný, demokratický, pokrokový´), zdůrazňuje vazbu na hodnotový 

řád, který je základem i mezinárodního právního řádu.“17

                                                
14 GRONSKÝ, J. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa : I, 1914-1945. str. 80
15 Ústavní listina Československé republiky, § 98 odst. 1
16 Ústavní listina Československé republiky, § 1 odst. 2
17 Nález ÚS vyhlášený pod č. 55/1995 Sb. (Srov. zhodnocení této kapitoly v závěru diplomové práce). 
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1.2 Doba nesvobody a obnovení právního pořádku

Ústavní dekret presidenta republiky číslo 11/1944 Úředního věstníku 

československého ze dne 3. srpna 1944, o obnovení právního pořádku, založil a vymezil 

pojem doby nesvobody jakožto období, kdy československý lid byl zbaven své 

svobody. Trvala ode dne, který následoval po uzavření Mnichovské dohody, 

tj. od 30. září 1938 až do 4. května 1945, tj. do dne bezprostředně předcházejícímu 

udávanému počátku pražského povstání.

Odstoupením velké části svého území Německu byla československá společnost 

silně otřesena. Československá státnost ztroskotala bez ozbrojeného boje.18

Mnichovským diktátem začala tzv. druhá republika, a to bez schválení Národním 

shromážděním. Tím byl porušen § 3 odst. 1 Ústavní listiny, podle něhož území 

československé republiky jest jednotné a nedílné a hranice se mohou změnit jen 

na základě ústavního zákona. Mnichovská dohoda odporovala i mezinárodnímu právu, 

protože se týkala strany, která ani nebyla jejím účastníkem. Taková smlouva musí být

tím spíše neplatná, je-li v neprospěch třetího.19 Období druhé republiky je spojeno se 

zhroucením dosavadních demokratických a právních jistot. Diskontinuitní postup

zavládnul zanedlouho i vůči předchozímu ústavnímu systému.

Zřizováním pracovních táborů byla porušována ústavní občanská práva 

a svobody. Posílením výkonné moci na úkor moci zákonodárné byla zasažena 

rovnováha dělby moci. Stálý výbor Národního shromáždění schválil, dne 27. října 1938,

opatření o zániku mandátů některých členů Národního shromáždění, čímž se zredukoval

počet poslanců a senátorů. Jednalo se o opatření jednoznačně protiústavní, Stálý výbor 

Národního shromáždění takovou pravomocí nedisponoval.20 Komunistická strana 

Československa byla rozpuštěna a ostatní politické strany byly pod vládní kontrolou.21

Deformovaný parlament dne 22. listopadu 1938 významně narušil mechanismus 

ústavní listiny přijetím ústavních zákonů o autonomii Slovenskej krajiny a o autonomii 

Podkarpatské Rusi. Pro jejich schválení nehlasovala potřebná kvalifikovaná většina, 

proto nemohlo být v souladu s ústavou. Přesto československý stát fakticky ztratil 

                                                
18 PAVLÍČEK, V. O české státnosti : úvahy a polemiky, 1/ Český stát a Němci. Praha : Karolinum, 2002. 
str. 24
19 GRONSKÝ, J. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa : I, 1914-1945. str. 265
20 Tamtéž, str. 280.
21 PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda: II. Díl , Ústavní právo České republiky, část 1. 
2. podstatně rozšířené a doplněné vydání. Praha : Linde, 2008. str. 78
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jednotnost a změnil se v asymetrickou česko-slovenskou federaci.22

K závažným počinům patří ústavní zákon č. 330/1938 Sb.z. a n.

z 15. prosince 1938, o zmocnění ke změnám Ústavní listiny a ústavních zákonů 

republiky Česko-Slovenské, podle něhož mohl president republiky na jednohlasný 

návrh vlády vydávat dekrety s mocí ústavního zákona. Podle čl. II odst. 1 byla vláda 

zmocněna, aby nařízením upravovala všechny nezbytné opatření, k nimiž by jinak bylo 

potřeba zákona. Tzv. zmocňovacím zákonem jen pokračovala cesta podstatných 

ústavních změn, které nemohly být slučitelné s principy demokratického právního státu. 

Národní shromáždění bylo citelně oslabeno, role presidenta a vlády mocně posílena, 

základní lidská práva a svobody výrazně pošlapány. Ústavní listina byla ze hry 

vyřazena, parlamentní demokracie fakticky skončila.

Zástupci slovenského národa definitivně kolaborovali dne 14. března 1939, kdy

byla slovenským Sněmem vyhlášena samostatnost slovenského státu. Autonomie byla 

pouze fiktivní, budoucí směřování Slovenska bylo smluvně s Německem spjato.

Dne 16. března 1939 byl vydán Výnos vůdce a říšského kancléře o zřízení Protektorátu 

Čechy a Morava. Jednostranným suverénním aktem Německa, který prolamoval

mnichovskou dohodu, byla dokončena okupace českého území. Protektorát se stal 

součástí Říše a neměl mezinárodněprávní subjektivitu.

Základní myšlenkou Výnosu bylo ovládnout a germanizovat české země.23

Výnos upravoval status obyvatel území Protektorátu tím, že je kastoval do kategorií 

požívajících různého rozsahu práv. Obecná recepční norma v ustanovení článku 12

stanovila, že dosavadní právo zůstává v účinnosti, pokud neodporuje smyslu 

Protektorátu. Neurčitá formulace zakládající právní nejistotu byla příhodná německému 

právní řádu, jenž byl protikladný československému. Nacismus odmítal tradice 

římského práva, právní pozitivismus a svrchovanost zákona.24 Pohnuté březnové 

události znamenaly konec druhé republiky, které měla být přechodnou etapou k úplné 

likvidaci československé státnosti.25

Československý odboj vytvořil v průběhu roku 1940 zahraniční zatímní státní 

zřízení za účelem návratu k předmnichovským demokratickým poměrům. 

Československý exil představoval prezident republiky, vláda a Státní rada. Ta vznikla 
                                                
22 GRONSKÝ, J. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa : I, 1914-1945. str. 283
23 Tamtéž, str. 341.
24 PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda: II. Díl , Ústavní právo České republiky, část 1. 
2. podstatně rozšířené a doplněné vydání. Praha : Linde, 2008. str. 93 - 95
25 Tamtéž, str. 89 – 92.
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ústavním dekretem presidenta republiky č. 1/1940 Úředního věstníku československého 

ze dne 21. července 1940, o ustavení Státní rady jako poradního sboru prozatímního 

státního zřízení ČSR. Svým politickým složení měla sehrát roli prozatímního 

parlamentu.26

Výchozím exilovým právním předpisem se stal ústavní dekret presidenta 

republiky č. 2/1940 Úř. věst. čs. ze dne 15. října 1940, o prozatímním výkonu moci 

zákonodárné. V československé ústavní historii započalo dekretální období, které ve 

stavu ústavní nouze soustředilo zákonodárnou moc do rukou exilového presidenta 

Edvarda Beneše.27 Ústavní dekret presidenta republiky č. 2/1940 odkazoval na ústavní 

listinu, když v § 1 stanovil, že president republiky k určitým úkonům potřebuje souhlas 

vlády. Ustanovení § 2 formovalo pravomoc presidenta republiky, v nezbytných 

případech po dobu platnosti zatímního státního zřízení, vydávat předpisy ve formě 

dekretů, v návaznosti na ústavní listinu, vždy na návrh vlády a s její kontrasignací.

Ústavní dekret presidenta republiky č. 2/1940, odvolávající se na československé 

demokratické principy, vytvořil nový zdroj práva, který byl určitým protipólem výnosu 

o zřízení Protektorátu Čechy a Morava.28

Poválečný právní systém vycházel z klíčového ústavního dekretu presidenta 

republiky č. 11/1944 Úř. věst. čs., o obnovení právního pořádku. Vyjádřil dlouho 

připravované pojetí kontinuity práva a státu postavené na myšlence, že Československá

republika neustále existovala ve svých předmnichovských hranicích, což bylo 

doprovázeno úspěšnou snahou o uznání nulity Mnichovské dohody spojeneckými 

mocnostmi.29

V ustanovení čl. 1. odst. 1 stanovil, že československé právní předpisy vydané 

do 29. září 1938 jsou součástí československého právní řádu. Pomocí časového zlomu, 

uzavření Mnichovské dohody, vymezil, které právní předpisy pocházejí ze svobodné 

vůle československého lidu. V jednoznačné platnosti bez dalšího mohly zůstat pouze 

takové předpisy, které byly přijímány v podmínkách demokratického právního státu.

Naopak předpisy vydané na československém území v době nesvobody nejsou 

                                                
26 GRONSKÝ, J. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa : I, 1914-1945. str. 430
27 Tamtéž, str. 433.
28 PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda: II. Díl , Ústavní právo České republiky, část 1.
2. podstatně rozšířené a doplněné vydání. Praha : Linde, 2008. str. 137
29 PAVLÍČEK, V. O české státnosti : úvahy a polemiky, 1/ Český stát a Němci. Praha : Karolinum, 2002. 
str. 47 
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součástí československého právního řádu,30 neboť československý lid neměl možnost 

uplatňovat svou suverenitu. Na základě čl. 2 odst.1, s výjimkou předpisů práva 

trestního, osobního a rodinného, mohly být na zcela přechodnou dobu používány 

předpisy, které nebyly v rozporu s Ústavní listinou. Zcela přechodná doba začala běžet 

14. listopadu 1944, dnem publikace v Úředním věstníku československém, její konec 

nebyl zákonem stanoven.31

Ustanovení čl. 5 stanovilo, že dekrety presidenta republiky sice nejsou 

vyloučeny z československého právního řádu, nejsou tedy dotčeny čl. 1 odst. 2 

ústavního dekretu č. 11/1944 o obnovení právního pořádku, ovšem podléhají 

dodatečnému schválení svobodným Národním shromážděním. Požadavek ratihabice

dekretů byl opodstatněn ideou suverenity lidu, podle Ústavní listiny jediného zdroje

veškeré státní moci, jehož svobodná vůle má být rozhodující i ve vztahu k zahraniční 

normotvorné činnosti.32

Rozhodnutí soudů a úřadů správních z doby nesvobody byly v zásadě ponechány 

v platnosti. Na návrh stran nebo z moci úřední mohly být do dvou let zrušeny nebo 

změněny, avšak na základě důvodů odporujících demokratickým hodnotám 

československé ústavy.33 Podle pokynu čl. 9 byly od počátku nicotné ty rozsudky 

z doby nesvobody, jimiž byl někdo zatížen pro skutek, který neodpovídal 

československému právu. Na návrh bylo možné zrušit rozsudek za čin spáchaný 

z vlasteneckých pohnutek.34

Výjimečnost ústavního dekretu presidenta republiky o obnovení právního 

pořádku tkvěla v pročištění československého právního prostoru, v němž nastal střet 

mnoha právních řádů. Právní předpisy z doby nesvobody se nepřevzaly do poválečného

právního řádu, na rozdíl od individuálních správních a soudních aktů, s výjimkami. 

Na základě koncepce kontinuity československého práva a československého státu byla 

odmítnuta Mnichovská dohoda, dále došlo k diskontinuitě vůči právnímu řádu německé 

říše, protektorátu, odtržených území i slovenského státu. Současně nastala diskontinuita 

veřejné moci s říšskými orgány.

                                                
30 Ústavní dekret presidenta republiky č. 11/1944 Úř. věst. čs., o obnovení právního pořádku, čl. 1 odst. 2
31 GRONSKÝ, J. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa : I, 1914-1945. str. 461
32 PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda: II. Díl , Ústavní právo České republiky, část 1. 
2. podstatně rozšířené a doplněné vydání. Praha : Linde, 2008. str. 140 - 141
33 Ústavní dekret presidenta republiky č. 11/1944 Úř. věst. čs., o obnovení právního pořádku, čl. 6
34 Ústavní dekret presidenta republiky č. 11/1944 Úř. věst. čs., o obnovení právního pořádku, čl. 10
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1.3 Poválečné období

Dne 5. dubna 1945 byl přijat Program nové československé vlády Národní 

fronty Čechů a Slováků., tzv. Košický vládní program, označovaný za program národní 

a demokratické revoluce.35 Svým obsahem značně směřoval nad rámec ústavněprávní 

kontinuity s časem předmnichovským. Šlo o delší proces socialistické revoluce, která 

měla mířit k lidově demokratickému uspořádání. Košický vládní program byl naplňován 

nejprve dekrety presidenta republiky vydávánými již na osvobozeném uzemí.

Vzhledem k principům demokratického právního státu, obsaženým v ústavní 

listině, bylo třeba co nejdříve obnovit parlamentismus. Ústavním dekretem bylo

stanoveno, že až do demokratického zvolení Ústavodárného národního shromáždění 

bude celostátním vykonavatelem zákonodárné moci Prozatímní národní shromáždění.

Na článek 9 ústavního dekretu č. 11/1944 o obnově právního pořádku navazoval 

pozdější zákon č. 115/1946 Sb. ze dne 8. května 1946, o právnosti jednání souvisejících 

s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků. Oproti dekretu navíc umožnil trestně 

nepostihovat jednání směřující ke spravedlivé odplatě za činy okupantů a jejich 

pomahačů, přičemž se týkal období končícího až 28. října 1945, tedy přesahujícího 

dobu nesvobody. Tím se bohužel zlegalizovaly vražedné excesy, jejichž pachatelé 

mnohdy nebyli postiženi.36

Ústavodárné shromáždění bylo zvoleno podle zásad na první pohled 

demokratických. Přesto, zákon č. 67/1946 Sb., o volbě ústavodárného Národního 

schromáždění, byl odrazem dohody znamenající uzavřený systém politických stran 

sdružených v Národní frontě. Redukovaný politický pluralismus vyplýval z Košického 

vládního programu, který zakazoval obnovu politických stran těžce vinných 

na československých zájmech.37 Byl zaveden zvláštní institut prázdných hlasovacích 

lístků určených pro voliče, kteří jsou proti vládě Národní fronty.38 Mělo se jednat 

o určitou alternativu opozice. Z dnešní pohledu stojí také za pozornost ustanovení § 11 

zákona o volbě ústavodárného Národního skromáždění, upravující volební povinnost.

                                                
35 GRONSKÝ, J. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa : II, 1945-1960, Praha : 
Karolinum, 2006. str. 21
36 Tamtéž, str. 203.
37 PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda: II. Díl , Ústavní právo České republiky, část 1. 
2. podstatně rozšířené a doplněné vydání. Praha : Linde, 2008. str. 179
38 Zákon č. 67/1946 Sb., o volbě ústavodárného Národního skromáždění, § 19 odst. 3
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2. Socialistická zákonnost

2.1 Ústava 9. května

Dne 25. února 1948 přijal prezident republiky demisi několika 

nekomunistických ministrů vlády, čímž vyvrcholily únorové politické události. 

Nastolením sovětské formy diktatury proletariátu byl dovršen revoluční proces 

odstartovaný Košickým vládním programem. Národní fronta sdružující politické strany 

se přeměnila v systém jediné politické strany, parlamentní pluralita byla odstraněna.

Komunistická strana Československa uchopila moc metodou, která formálně

protiústavní nebyla, jenomže byla doprovázena ústavně problematickými okolnostmi. 

Komunisté kontrolovali armádu a bezpečnostní složky, přičemž nejvíce protiústavní

nátlak vyvolávali prostřednictvím ozbrojených milic a činností akčních výborů.39 Dne 

10. března 1948 byl přednesen socialistický tzv. Akční program Gottwaldovy vlády, 

který již měl i pomocí popsaných neústavních metod zaručen jednomyslné schválení.

Ještě počátkem roku 1948 zveřejnil prof. Kubeš návrh ústavy, ve které odmítl 

pojetí vůle vládnoucí třídy povýšené na zákon, kdy právo slouží jako nástroj třídního 

boje.40 Za své názory byl posléze pracovně perzekuován. Jeho návrh § 9 pojednává o 

ústavních zákonech, vrcholcích právního řádu, jejichž změna nebo zrušení je možné

pouze předpisy stejné právní síly.

Zredukované ústavodárné Národní shromáždění schválilo na své poslední schůzi 

ústavní zákon č. 150/1948 Sb., označovaný podle dne přijetí jako Ústava 9. května. 

Byla charakterizována svou dvojakostí, zdánlivě se sestávala z demokratických 

právních ideálů, jenomže tomu neodpovídalo reálné fungování společenských poměrů.

Čerstvá ústava byla uspořádána ve třech částech, tj. v úvodním Prohlášení, kde je 

dvakrát výslovně deklarována cesta k socialismu, dále v základních článcích a v 

podrobných ustanoveních. Nejvyšší státní moc rozděluje mezi ústavní orgány, 

s primátem vlády, zaručena jsou práva a svobody občanů a nezávislé soudnictví. 

Státoprávní uspořádání na první pohled vystihuje pluralitní parlamentní demokracii.41

Kapitola první podrobných ustanovení Ústavy 9. května vypočítává práva a 

povinnosti občanů, tj. rovnost, svobodu osobní, svobodu domovní, tajemství listovní a 
                                                
39 GRONSKÝ, J. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa : II, 1945-1960. str. 284
40 Tamtéž, str. 237.
41 PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda: II. Díl , Ústavní právo České republiky, část 1. 
2. podstatně rozšířené a doplněné vydání. Praha : Linde, 2008. str. 200
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tajemství dopravovaných zpráv, svobodu pobytu, svobodu majetkovou, ochranu rodiny 

a mládeže, právo na vzdělání, svobodu svědomí a vyznání, svobodu projevu a ochranu

kulturních statků, právo petiční, svobodu shromažďovací a spolčovací, nově upravené

práva sociální a základní povinnosti občana k státu a ke společnosti. Ochrana menšin již

zakotvena není.

Přestože samotná kapitola o právech a povinnostech občanů novelizována

nebyla, nejrůznějšími intervencemi, mj. v tzv. právnické dvouletce, se proměnila

v téměř bezobsažnou deklaraci, rychlý sled zákonů zlikvidoval ústavní občanská práva 

a svobody a vytvořil systém legalizované represe a nezákonnosti.42 Obsáhlý výčet 

základních práv a svobod se stal flagrantním dokladem nesouladu mezi opravdovým

zněním a skutečností.43 Výkladový § 171 stanovil, že při interpretaci ústavy je třeba 

vycházet z jejího celkového ducha. Úvodní složka ústavy, ideologické Prohlášení, měla 

sloužit jako nejdůležitější pomůcka při výkladu, přičemž tento velmi neurčitý právní 

přístup byl kupříkladu základem neústavních zásahů do vlastnických vztahů.

O neexistenci demokratických principů též svědčí jednomyslně hlasující 

Národní shromáždění. Jeho předsednictvu byla, dokonce samotnou ústavou, přiznána

výlučná pravomoc rozhodovat o rozporu zákonů s ústavou.44 Ustanovení § 172 sice 

uvádělo, že ústava může být měněna a doplňována jen ústavními zákony, ale ve 

skutečnosti byla nahrazována svévolí totalitního režimu. Dnem účinnosti Ústavy 

9. května, tj. 9. června 1948, „pozbývají platnosti všechny ústavní i jiné zákony, pokud 

odporují ustanovením této ústavy a zásadám lidově demokratického zřízení nebo 

upravují věci odchylně od této ústavy.“45

Podle důvodové zprávy k Ústavě 9. května mělo být její jádro složeno 

z některých vedoucích principů vyplývajících z lidové demokracie. Základní články 

mnohdy navazují na Ústavní listinu, když např. konstituují lid jediným zdrojem veškeré 

státní moci. Ovšem nová ústava tím zamýšlí jednotnou lidovou moc a v podstatě odmítá 

teorii dělby státní moci. Nehovoří o základním atributu právního státu, tj. o vázanosti 

státní moci zákonem. Soudci jsou vázáni celým právním řádem lidové demokracie.46

Nejsou povinni se řídit jen zákony, ale také normami nižší právní síly.

                                                
42 PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda: II. Díl , Ústavní právo České republiky, část 1. 
2. podstatně rozšířené a doplněné vydání. Praha : Linde, 2008. str. 202
43 GRONSKÝ, J. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa : II. str. 333
44 Ústava 9. května, § 65
45 Ústava 9. května, § 173 odst. 2
46 Ústava 9. května, čl. XI odst. 3
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Důvodová zpráva formuluje druhou vůdčí zásadou jednotné hospodářské zřízení, 

ale základní čl. XII odst. 1 proklamuje trojdílný hospodářský systém, složený 

z národního majetku, majetku lidových družstev i soukromého majetku. Ústava 

9. května rozvíjí ochranu drobného a středního podnikaní, zaručuje soukromé 

vlastnictví výrobních prostředků a nedotknutelnost osobního majetku občanů. Princip 

jednotného hospodářského plánu byl ovšem vyvrcholením ústavy a obsah následných 

právních předpisů směřoval k centrálně řízenému a plánovanému socialistickém 

hospodářství založenému na společenském vlastnictví výrobních prostředků.47

Další důležitou otázkou byla úprava vztahů Čechů a Slováků. Slovenské národní 

povstání vyprodukovalo slovenské orgány, jejichž svébytnost byla postupně 

potlačována.48 V souvislosti s požadavkem na odstranění nadměrného centralismu byl 

přijat ústavní zákon č. 33/1956 Sb., o slovenských národních orgánech, leč zřízení

vycházející z jednotné lidové moci reálné posílení slovenské autonomie nepřipustilo.

Odborná literatura tehdejší doby považovala stranické směrnice těžištěm 

socialistického práva, když popisovala, že všichni pracující a všichni zástupci státních 

orgánů jsou přesvědčeni o jejich správnosti a nutnosti, přičemž se zajišťuje metodou 

přesvědčování, aby usnesení zákonodárných a jiných orgánů stranickým směrnicím 

odpovídala. Stranické instrukce tak stojí nad zákonem a společně tvoří socialistické 

právo, které vyjadřuje vůli většiny společnosti pracujících a je nástrojem úplného 

odstranění kapitalistických vztahů a přežitků.49

Společenské poměry vycházely z pojmu tzv. socialistické zákonnosti. Právnický 

slovník pro lidové funkcionáře z roku 1961 ji popisuje jako hlavní zásadu zachovávání 

socialistických zákonů nejen občany, ale také při výkonu státní moci prostřednictvím 

státních a společenských orgánů. Zákon o prokuratuře z roku 1956, v § 1

demonstrativně uváděl, kterak generální prokurátor, jménem státu, vykonává dozor nad 

socialistickou zákonností. Správné dodržování zákonů a jiných právních předpisů mělo 

být zajištěno dozorem a výchovou občanů. Socialistická zákonnost jakožto základ 

socialistického soužití měla být v právních vztazích obsažena bez ohledu na postavení 

právního subjektu jako vykonavatele nebo adresáta státní moci.50

                                                
47 GRONSKÝ, J. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa : II, 1945-1960. str. 363
48 To se promítlo v třetí pražské dohodě i v páté kapitole ústavy svěřující vládě rozsáhlé pravomoci.
49 STUNA, S. Základy práva : Celostátní vysokoškolská učebnice pro vysoké školy ekonomické. Praha : 
Orbis, 1958. str. 57
50 Podobně ustanovení § 5 stanovilo generálnímu prokurátorovi povinnost zakročit při jejím porušení bez 
zřetele na postavení narušitele.
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2.2 Socialistická ústava

Dne 11. července 1960 Národní shromáždění jednomyslně schválilo ústavní 

zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky.51 Při její 

přípravě se již plně prosadila sovětská ústavní terminologie.52 Nová koncepce byla

připravována s ohledem na společenský a politický názor, že stadium lidové demokracie 

je ukončeno a vývoj dospěl k vybudování socialismu.53 Socialistická ústava zavedla

institut společenského zřízení, jímž se ve smyslu hlavy první rozumí třídní struktura 

společnosti, politický systém a hospodářská soustava, včetně zásad státní politiky.

Celková společenská scéna vycházela z článku 4, který Komunistickou stranu 

Československa prohlásil za vedoucí sílu ve společnosti i ve státě. Ustanovení článku 6 

zakotvilo transmisní roli Národní fronty, kdy všechny součástky státního mechanismu 

podléhaly komunistům. Tradiční československý ústavní systém dělby moci byl 

formálně nahrazen, po vzoru hesla „všechna moc sovětům“, soustředěním veškeré

veřejné moci do rukou komunistické partaje.54

Občanská práva a povinnosti byly v čl. 19 odst. 1 uvedeny formulací, podle 

které rozvoj a zájmy všech příslušníků společnosti pracujících jsou „v souladu 

s rozvojem a zájmy celé společnosti.“ Kolektivistické pojetí bylo základem omezení 

občanských práv a svobod, jejichž režim byl ovlivňován i podzákonnými právními 

předpisy a politickými směrnicemi. V popředí ústavních občanských práv a povinností 

nalezneme práva hospodářská, sociální a kulturní. Až za nimi následovala politická

práva a osobní svobody, obzvláště zaručená v souladu se zájmy pracujícího lidu.

Socialistická ústava neupravovala některé základní rysy právního státu, 

kupříkladu zásadu legální licence nebo vázanost státní moci zákonem.55 Ovšem 

v článku 17 zakotvila, pro všechny občany a pro všechny státní a společenské

organizace, povinnost řídit se při veškerém svém jednání právním řádem socialistického 

státu a dbát o plné uplatnění socialistické zákonnosti. Podobné naprosto neurčité

                                                
51 Ústava socialistické demokracie byla složena z úvodního Prohlášení a devíti hlav a je označována jako 
socialistická ústava
52 V politickém Prohlášení je vysloveno, že socialismus pod vedením Komunistické strany 
Československa zvítězil a nyní společně se svým velkým spojencem, Svazem sovětských socialistických 
republik, shromažďuje síly pro přechod ke komunismu. Lidová demokracie je zde zmíněna jako cesta 
k vybudování socialismu. Srov. PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda: II. Díl , Ústavní právo 
České republiky, část 1. 2. podstatně rozšířené a doplněné vydání. Praha : Linde, 2008. str. 213 - 214
53 ZIMEK, J. Ústavnost a český ústavní vývoj. Adamov : Masarykova univerzita, 2006. str. 154
54 GRONSKÝ, J. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa : III, 1960-1989. str. 23 
55 PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda: II. Díl , Ústavní právo České republiky, část 1. 
2. podstatně rozšířené a doplněné vydání. Praha : Linde, 2008. str. 216
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formulace jen podtrhovaly nízkou právní úroveň socialistické ústavy.

Ze socialistické zákonnosti vycházely také soudy společně s prokuraturou, když 

chránily, předně socialistický stát a jeho společenské zřízení, a až druhotně práva a 

oprávněné zájmy občanů a organizací pracujícího lidu.56 Oprávněnými zájmy byly 

myšleny pouze ty autoritativně označené za oprávněné, což odpovídalo odvozenosti 

individuálních práv a svobod od neurčitě pojímané vůle a zájmů.57 Navíc, soudy a 

prokuratura měly občany vychovávat k věci socialismu, mj. k zachovávání pravidel 

socialistického soužití. Na podkladu značně neurčitých normativních formulací mohly 

být jednotlivé případy hodnoceny skutečně volně.

Pozoruhodné znění článku 98 odst. 1 v jedné větě stanovilo, že soudnictví 

vykonávají volené a přitom nezávislé lidové soudy. Nezávislost soudů byla v tomto 

ustanovení v podstatě negována dříve, než vůbec byla demonstrována. Způsob, jakým 

se soudce do své funkce dostával, se s myšlenkou nezávislosti neslučoval. Soudci 

nejvyššího, krajského a okresního soudu byli voleni do funkce politickými činiteli na 

období 4 let.58 Časově omezený mandát vyvíjí tlak na loajalitu soudce. Vedle soudců 

z povolání soudnictví zajišťoval ještě laický živel.

Do soustavy soudů se nově zařadily místní lidové soudy. Podle rozsáhlého 

zákona č. 38/1961 Sb., o místních lidových soudech, mělo jít o orgány pracujících 

v obcích a na pracovištích, které rozhodují méně významné případy porušování 

socialistické zákonnosti, tj. provinění, jednoduché majetkové spory, případně méně 

závažné trestné činy.59 Místní lidoví soudci byli voleni na dva roky veřejným 

hlasováním na shromážděních, a to na návrh národního výboru nebo revolučního 

odborového hnutí. Neustálá hrozba postihu přispívala k všeobecné atmosféře strachu.

Ústavní skutečnost byla určována koncentrací veškeré moci v rukou nejvyšších 

komunistických orgánů. Jejich časově neomezený vliv zajišťovaly nedemokratické 

volby. Oslabené podobenství slovenských orgánů vedlo k nespokojenosti ve vztahu

Čechů a Slováků. Nevýrazná úprava slovenského státoprávního postavení také 

významně přispěla k rozrušení společnosti, vedoucímu až k historickému roku 1968.60

                                                
56 Socialistická ústava, čl. 97 odst. 1
57 GRONSKÝ, J. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa : III, 1960-1989. str. 48
58 Socialistická ústava, čl. 99 
59 Tamtéž jako pozn. 57, str. 49.
60 PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda: II. Díl , Ústavní právo České republiky, část 1. 
2. podstatně rozšířené a doplněné vydání. Praha : Linde, 2008. str. 222
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2.3 Pražské jaro a československá federace

V druhé polovině šedesátých let se stávající asymetrický model slovenské 

svébytnosti projevoval jako neudržitelný.61 Kromě toho, zesilovala kritika socialistické 

zákonnosti i kritika tehdejší celkové podoby socialismu, nepřipouštějícího svobodnou 

politickou soutěž nebo mezinárodní ekonomickou otevřenost. Již v listopadu 1967 se do 

volebních zákonů dostaly mírně demokratické prvky. Na počátku roku 1968 se

Alexandr Dubček stal prvním tajemníkem KSČ a ve většině významných stranických

postů, a tím i státních, došlo k personální výměně. Uvolnila se lavina tzv. obrodného 

procesu, „socialismu s lidskou tváří“, označovaného jako pražské jaro.62

Nová politická reprezentace pozitivně reflektovala několik demokratických 

návrhů, které znamenaly výraznou změnu společenských poměrů. Akční program KSČ 

z 5. dubna 1968 pojednával o přetvoření celého systému, např. o určitém politickém 

pluralismu, o zárukách proti mocenské libovůli, o právním zaručení svobody pohybu i 

shromažďovacích a spolčovacích svobod, o vyloučení předběžné cenzury nebo o 

rehabilitaci obětí nezákonností minulých let. Dále požadoval takovou dělbu státní moci, 

která zabrání její přílišné koncentraci a zajistí vzájemnou kontrolu mezi jednotlivými 

samostatnými státními články. Nezapomínal také na základní záruku zákonnosti, 

nezávislé soudní řízení, jemuž nesmí být prokuratura nadřazována.

Představitelé slovenského národa požadovali koncepci federalizace 

Československa dovršující státoprávní emancipaci Slovenska, která započala 

Slovenským národním povstáním, jenže byla přibrzděna třetí pražskou dohodou i 

poválečným ústavním vývojem.63 Dosavadní ústavní model vztahu Čechů a Slováků byl 

asymetrický, české dvojče Slovenské národní rady neexistovalo. Nově připravovaná 

úprava již vycházela z práva českého a slovenského národa na rovnoprávné sebeurčení. 

Ústavní zákon č. 77/1968 Sb. ze dne 24. června 1968, o přípravě federativního 

uspořádání Československé socialistické republiky, zřídil Českou národní radu jako 

politickou reprezentantku českého národa při chystání federace. Pro přijetí ústavních 

zákonů o československé federaci zakotvil institut zákazu majorizace.

                                                
61 ZIMEK, J. Ústavnost a český ústavní vývoj. Adamov : Masarykova univerzita, 2006. str. 156
62 Celkovou atmosféru ovlivnily i tzv. strahovské události z konce října 1967, tj. spontánní manifestace 
studentů za elektřinu na kolejích, brutálně rozehnaná. Srov. GRONSKÝ, J. Komentované dokumenty 
k ústavním dějinám Československa : III, 1960-1989. str. 92
63 PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda: II. Díl , Ústavní právo České republiky, část 1. 
2. podstatně rozšířené a doplněné vydání. Praha : Linde, 2008. str. 224
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V úvodu zákona č. 82/1968 ze dne 25. června 1968, o soudní rehabilitaci, se 

pojednává o obnovení obecné a plné důvěry v socialistickou zákonnost a dokonce se 

uznává její porušování v úseku trestního soudnictví. K nejvýznamnějším krátkodobým 

změnám v oblasti základních občanských práv a svobod patří zjednodušení svobody 

pohybu a pobytu, uvolnění politických práv a především zákon ze dne 26. června 1968, 

který zrušil cenzuru tím, že ji prohlásil za nepřípustnou.

Den po schválení svobody slova uveřejnily čtyři hlavní deníky prohlášení „Dva 

tisíce slov, která patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, vědcům a všem“, které sepsal 

Ludvík Vaculík. Československou veřejnost povzbuzovalo k vyšší demokratické 

aktivitě, mj. k obraně svobody slova. Vyjadřovalo také znepokojení nad sílícím 

zahraničním tlakem proti obrodnému vývoji.

Prosazování principů demokratického právního státu do československého 

ústavního systému se nesetkalo se sovětským pochopením. Sovětský svaz trval 

na zachování svého vlivu vybudovaného po 2. světové válce. Vojenská intervence ze

dne 21. srpna 1968 zásadně zvrátila šance na obnovení principu svrchovanosti lidu a 

svou podstatou došlo v Československu k nastolení okupačního režimu.64

Dne 13. září 1968 se na půdě Národního shromáždění formálně spustil proces 

tzv. normalizace. Prohlášení vlády ke vzniklé situaci a k nezbytně naléhavým opatřením 

se mj. odvolávalo na to, že socialismus je založen na takové míře demokratických práv 

a svobod, jaká nemůže být žádnou buržoazní demokracií zajištěna.65 Národní 

shromáždění fakticky odstranilo svobodu shromažďovací a sdružovací a obnovilo 

cenzuru.66 Tato ‘přechodná opatření‘ skončila až v roce 1990.

Národní shromáždění kvalifikovanou většinou schválilo ústavní zákon 

č. 143/1968 Sb. ze dne 27. října 1968, o československé federaci. Unitární 

československý stát se změnil ve federativní svazek dvou rovnoprávných národů. 

Preambule uznávala suverenitu obou národů a jejich „právo svobodně si utvářet způsob 

národního a státního života.“67 Všechny tři republiky měly být vybudovány na podkladě 

socialistické demokracie a v zásadě se stejným politickým systémem.

                                                
64 PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda: II. Díl , Ústavní právo České republiky, část 1. 
2. podstatně rozšířené a doplněné vydání. Praha : Linde, 2008. str. 227
65 GRONSKÝ, J. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa : III, 1960-1989. str. 144 
66 Zákonem č. 126/1968 Sb. ze dne 13. září 1968, o některých přechodných opatřeních k upevnění 
veřejného pořádku a zákonem č. 127/1968 Sb. ze dne 13. září 1968, o některých přechodných opatřeních 
v oblasti tisku a ostatních hromadných informačních prostředků
67 Podle koncepce tří suverenit Česká socialistická republika a Slovenská socialistická republika 
navzájem respektují svou suverenitu i suverenitu Československé socialistické republiky.
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Ústavní zákon o československé federaci, a v podstatě celý ústavní řád, byl 

chápán jako překlenovací jen do doby, kdy bude přijata československá ústava společně 

s ústavami obou republik. Taková situace avšak nikdy nenastala. Ustanovení článku 142 

navázalo na ústavní tradici hierarchie právního systému, socialistická ústava mohla být 

změněna pouze předpisem stejné právní síly a veškeré běžné právní předpisy nesmějí 

ústavě odporovat. Hlava šestá předpokládala režim ústavního soudnictví, ovšem KSČ 

nedovolila přijmout prováděcí zákony k jeho zřízení. K ústavnímu nebo správnímu 

soudnictví měla odpor, za nejvyšší záruku pro ústavnost považovala sebe samu.68

Demokratický prvek v podobě ochrany některých menšin obsahoval ústavní 

zákon č. 144/1968 Sb., o postavení národností v Československé socialistické republice. 

Jeho význam spočívá v článku 4, kde vymezil ústavní zásadu, že občan svobodně 

rozhoduje o své národnosti podle vlastního přesvědčení. Dále národnostním menšinám 

zaručil možnost a prostředky všestranného kulturního rozvoje, účast v zastupitelských 

sborech, právo užívat jejich jazyka nebo právo se spolčovat. Některá ústavní práva byla 

v běžném zákonodárství skutečně zrealizována.

Nové autonomní pojetí v národních republikách nemohlo být v souladu 

s vývojem směřujícím k úplné restauraci vedoucí úlohy KSČ pomocí neostalinských 

metod.69 Probíhající proces normalizace komunisté stvrdili tzv. Poučením z krizového 

vývoje ze dne 10. prosince 1970. Dokument se stal oficiální státní doktrínou, naprosto 

dezinterpretoval pražské jaro a ideově popisoval intervenci vojsk varšavské smlouvy.

Ústavní zákon č. 125/1970 Sb., ze dne 20. prosince 1970, podstatně změnil 

ústavní úpravu československé federace. Veden snahou o centralizaci státní a politické 

moci, posílil ústřední státní orgány a zvrátil základní model vztahů federálních a 

národních orgánů. Společně s pomocí dalších koncepčních zásahů odmítnul klasickou

struktura federace a vytvořil vysoce centralizovanou pseudofederaci, čímž se promarnila 

další šance na rozumný státoprávní mechanismus vztahů Čechů a Slováků.70

Československé ústavní poměry se v mírnější podobě navrátily do systému 

legalizované nezákonnosti, ústavně garantovaná základní práva a svobody nebyla 

respektována, docházelo mj. k jednostrannému odnímání státního občanství, nebylo 

                                                
68 GRONSKÝ, J. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa : III, 1960-1989. str. 197
69 PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda: II. Díl , Ústavní právo České republiky, část 1. 
2. podstatně rozšířené a doplněné vydání. Praha : Linde, 2008. str. 229
70 Tamtéž jako pozn. 68, str. 284.
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umožněno volně cestovat nebo svobodně vykonávat politická práva.71 Jiným právním 

předpisům než zákonům, byla znovu svěřena významná role, kupř. zákonným

opatřením Federálního shromáždění.

Dne 10. května 1976 byla vydána vyhláška ministra zahraničních věcí 

č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a 

o Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech.

Československo oficiálně uznalo platnost význačných dokumentů na svém území.

Prohlášení Charty 77 upozornilo, že přistoupení Československa k těmto značně 

významným mezinárodním smlouvám znamená pro občany právo, pro státní orgány 

povinnost, se jimi řídit. Pohybovalo se tak v intencích platného československého řádu, 

nestálo v protikladu k socialismu a nechtělo vytvářet „základnu k opoziční politické 

činnosti.“ 72

Vyjmenovalo zaručená základní občanská práva, pro jejichž uplatňování 

v Československu skutečný prostor neexistuje. Nejprve je zmíněno nedodržování práva 

na svobodu projevu, poté psychologické bránění v právu na vzdělání, nereálnost

svobody tisku a slova a svobody náboženského vyznání, výrazné narušování soukromí a

osobní svobody nebo porušování práva občanů svobodně opustit svou zemi. Následně je 

kritizováno ohraničování práva sdružovacího, např. u odborových organizací, 

omezování práva podílet se správě věcí veřejných, diskriminace před zákonem nebo při 

vedení politicky motivovaného trestního stíhání, včetně zacházení s politickými vězni.

Prohlášení narazilo na tvrdý odpor komunistické moci, protože jednoznačně 

obhajuje základní rysy demokratického právního státu. Apeluje na vázanost státní moci 

zákonem, na dodržování mezinárodně i vnitrostátně garantovaných občanských práv a 

svobod nebo na působení správního či ústavního soudnictví, které by mohlo občany 

preventivně chránit nebo sloužit k jejich obraně před jednáním státní moci.

Během ekonomické krize socialismu v osmdesátých letech se začal objevovat 

pojem socialistického právního státu, dosud ve východním bloku vytěsňovaný, neboť 

byl pokládaný za esenciální atribut kapitalismu. Vedoucí představitel SSSR 

M. Gorbačov v roce 1987 hovoří o nutnosti a naléhavosti reformy politického systému a

o právní revoluci „praktickým úsilím o formování socialistického právního státu, ve 

kterém bude vyloučena možnost projevů zvůle a voluntarismu, a ve kterém spolehlivě 

                                                
71 PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda: II. Díl , Ústavní právo České republiky, část 1. 
2. podstatně rozšířené a doplněné vydání. Praha : Linde, 2008. str. 236 
72 GRONSKÝ, J. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa : III, 1960-1989. str. 318
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vítězí zákon, zákonnost a demokratický řád.“ Půjde o rovnoprávný stát, jehož zákony 

tvoří parlament, výkonná moc je svěřena vládě a uplatňování spravedlnosti soudu.73

Sovětští právní teoretici postulovali následující hlavní principy socialistického 

právního státu: „Ctění zákona ve všech oblastech života společnosti, včetně strany; 

vázanost státu a jeho orgánů zákonem; nezvratnost svobody osobnosti, jejich práv a 

svobod, cti a důstojnosti, jejich ochrana a zaručenost; vzájemná odpovědnost státu a 

osobnosti; efektivní formy kontroly a dozoru nad uskutečňováním zákonů a 

normativních aktů.“74 Uvedené formulace poukazují na nejvíce problematické otázky 

socialistického státního zřízení a do značné míry se kryjí s principy demokratického 

právního státu.

V průběhu roku 1989 byl vypracován návrh Ústavy ČSSR, ČSR a SSR. 

Obsahoval neobvyklý trojjediný ústavní model federace, tj. jediná ústava společná 

federaci i jejím subjektům a širokou koncepci základních práv a svobod.75 V úvodu lid 

československý mj. prohlašuje, že je „pevně odhodlán upevňovat socialistický stát jako 

stát právní, založený na svrchovanosti ústavy a zákona.“ Poprvé v československých 

ústavních dějinách se pojem právního státu prosazuje pod ústavní reflektory, i když 

prozatím jen v rámci pracovního návrhu.

Pozoruhodnost tkvěla v článku 9, v odst. 1 prohlašuje Československou 

socialistickou republikou právním státem řídícím se svrchovaností ústavy a zákonů, 

v odst. 2 stanoví vázanost státní moci zákonem, včetně kontroly ústavnosti a zákonnosti 

jejího výkonu a v odst. 3 pro všechny organizace povinnost řídit se při své činnosti 

právním řádem. Článek 9 zahrnuje několik významných principů demokratického 

právního státu, nebo také státu ústavního, suverenitu lidu, svrchovanost zákona a 

ústavy, správní a ústavní soudnictví nebo vázanost státní moci zákonem.

V návrhu trojjediné ústavy nebylo žádné ustanovení o vedoucí síle komunistické 

strany ve společnosti i státě, přestože stále platil čl. 4 socialistické ústavy s takovým 

zněním. Z. Jičínský poznamenal, že „ústava jako základní zákon státu má právní 

význam jen tehdy, jde-li o právní stát, kdežto stranický stát nemůže být pojmově státem 

právním, protože strana je v něm nadřazena právu, a to bez právní záruk umožňující 

účinnou kontrolu jednání strany.“76

                                                
73 JIČÍNSKÝ, Z. Charta 77 a právní stát. Brno : Doplněk, 1995. str. 99
74 Tamtéž.
75 GRONSKÝ, J. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa : III, 1960-1989. str. 390
76 Tamtéž jako pozn. 73. str. 135
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3. Návrat k politickému pluralismu

3.1 Polistopadový vývoj

Nejen v Československu se od začátku roku 1989 začaly objevovat náznaky

blížícího se konce komunistického vládního monopolu. Silné protesty probíhaly během 

tzv. Palachova týdne. Disidenti ještě zvýšili svou aktivitu úspěšnou peticí Několik vět, 

kde požadovali mj. propuštění politických vězňů či svobodu shromažďovací. 

Listopadové masové demonstrace a vznik politických hnutí, Občanského fóra a 

Veřejnosti proti násilí, stály u zrodu období celospolečenských změn, které vyústilo 

v kompletní transformaci ústavních poměrů.

Sametová revoluce spustila legislativní budování demokratického právního 

státu. S účinností od 30. listopadu byl ze socialistické ústavy vypuštěn článek 4 

o vedoucí úloze KSČ ve společnosti a ve státě a text o vlivu marxismu-leninismu 

ve výchově, vzdělání a vyučování.77 Všechny druhy a stupně zastupitelských sborů byly 

ještě masově rekonstruovány revolučním systémem odvolávání poslanců nebo 

kooptací.78 Dosavadní imperativní mandát všech zastupitelských orgánů byl přímou 

novelou socialistické ústavy změněn na mandát volný, který mají „poslanci vykonávat 

podle svého svědomí a nejlepšího přesvědčení.“79

Nová zákonná úprava politických stan a hnutí umožňovala uplatňování 

sdružovacího práva „v demokratickém duchu“.80 Na konci března 1990 schválilo

Federální shromáždění soubor zákonů o politických právech a další demokratické 

zákonné záruky. Po více než čtyřiceti letech bylo znovu legální svobodně a veřejně 

vyjadřovat názory na shromáždění nebo prostřednictvím tisku. Brzy následoval zákon 

umožňující pluralitu odborových organizací.81

Ve volebních zákonech byl zvolen proporcionální volební systém, který dokáže 

lépe zajistit uplatnění více politických stran než systém většinový. Obnova politické 

plurality byla stvrzena zrušením Národní fronty, jenž byla dlouhá léta nástrojem 

ovládání státem povolených politických stran a společenských organizací.82

                                                
77 Ústavní zákon č. 135/1989 ze dne 29. listopadu 1989, čl. I
78 GRONSKÝ, J. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa : IV, 1989-1992. str. 81
79 Ústavní zákon č. 46/1990 Sb. ze dne 27. února 1990, čl. I bod 2.
80 Zákon č. 15/1990 Sb. ze dne 23. ledna 1990, o politických stranách
81 Zákon č. 120/1990 Sb. ze dne 23. dubna 1990
82 ZIMEK, J. Ústavnost a český ústavní vývoj. Adamov : Masarykova univerzita, 2006. str. 171
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3.2 Listina základních práv a svobod

S účinností od 8. února 1991, byla struktura československého práva založena 

Listinou základních práv a svobod,83 která zobrazuje hodnotovou orientaci 

československého práva, tj. demokratickou legitimitu moci.84 Listina znamenala 

kvalitativní předěl v ústavním vývoji, byla ústavní revolucí především tím, že její 

ideový základ spočívá v přirozenoprávním pojetí práv a svobod.85 Výraz „základní“ 

označuje ty nejvýznamnější práva a svobody limitující státní moc ve prospěch člověka a 

vymezující vzájemný vztah jednotlivce a veřejné moci. Jejich nerušený výkon chrání 

nejenom články soudní soustavy, ale také Ústavní soud.

Ústavní zákon uvozující Listinu stanovil v § 1 odst. 1, že všechny právní 

předpisy, včetně těch ústavních, jejich výklad a používání, musí být s ní být v souladu. 

Listině tak původně přiznal vyšší než ústavní právní sílu, ovšem uvozovací zákon byl 

dekonstituován na běžný zákon.

V současném ústavním řádu je Listina ‘pouze‘ výslovnou součástí ústavního 

pořádku a má tak sílu ústavního zákona. Nadústavní právní síla avšak v ústavním 

systému přetrvala právě v podobě nedotknutelných nadpozitivních hodnot vyjádřených 

materiálním ohniskem ústavy. Mnohé články Listiny spadají do podstatných náležitostí 

demokratického právního státu.

Ustanovení § 2 uvozovacího zákona o ratifikovaných mezinárodních smlouvách

o lidských právech a svobodách vyjádřilo jejich aplikační přednost před zákonem. Jsou 

obecně závazné, následky vyvolávají přímo. Článek 10 Ústavy České republiky 

prioritní postavení těchto smluv původně (před novelizací) potvrdil.

Na superústavní sílu Listiny navazoval § 6 odst. 1 uvozovacího zákona, který 

požadoval pro všechny právní předpisy soulad s Listinou, nejpozději do 31. prosince 

1991, jinak tímto dnem pozbudou účinnosti. Uvedená ustanovení založila „naprostou 

právní diskontinuitu se všemi normami, které se řádu lidských práv příčily.“86

                                                
83 Přijatá ústavním zákonem č. 23/1991 Sb. ze dne 9. ledna 1991, kterým se uvozuje Listina základních 
práv a svobod jako ústavní zákon Federálního shromáždění ČSFR
84 PAVLÍČEK,V.a kol. Ústavní právo a státověda: II. Díl, Ústavní právo České republiky, Část 2. Praha : 
Linde, 2004. str. 38
85 GRONSKÝ, J. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa : IV, 1989-1992. str. 239
86 PAVLÍČEK, V. O české státnosti : úvahy a polemiky, 1/ Český stát a Němci. str. 83
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3.3 Přijetí Ústavy České republiky

Několik zákonů bylo schvalováno s cílem decentralizovat dosavadní model 

československé federace se silnou ústřední mocí. Ústředním orgánům státní správy byla 

odebrána pravomoc ve prospěch rozšíření působnosti národních republik, což se týkalo 

především výkonných pravomocí centrální vlády nebo federálních ministerstev. 

Rozsáhlá změna ovšem ke spokojenosti nevedla, založila nefunkční stát a zahájila 

proces zániku federace.87

Den následující po neúspěšném pokusu zvolit prezidenta ČSFR, 

17. července 1992, přijala Slovenská národní rada Deklaraci o svrchovanosti Slovenské 

republiky, ve které vyhlásila „svrchovanost Slovenské republiky jako základ 

suverénního státu slovenského národa.“ V. Havel abdikoval a došlo k dohodě 

o předložení návrhu ústavního zákona o zániku federace a o vypořádání majetkových a 

jiných záležitostí.

Deklarace popřela československou federaci a stala se prvním významným 

ústavním krokem na cestě k jejímu rozkladu. Slovenská národní rada dne 1. září 1992 

schválila Ústavu Slovenské republiky, která jednoznačně vyjádřila diskontinuitu 

ve vztahu k Československu.88 Tato Ústava v čl. 1 prohlásila Slovenskou republiku 

za svrchovaný, demokratický a právní stát. Z čistě formálního hlediska byla v konfliktu 

s federálním ústavním řádem, přičemž největší a základní rozpor spočíval v suverénním 

vyjádření nadřazenosti slovenské republikové ústavy vůči federální legislativě

v ustanovení čl. 152.89

Federální shromáždění přijalo několik ústavních předpisů předurčujících konec 

federace. Ústavní zákon č. 541/1992 Sb.90 rozdělil majetek ČSFR podle územního 

principu pro nemovitosti a jejich příslušenství, jinak platil princip přechodu majetku na 

Českou republiku a Slovenskou republiku v poměru dva ku jedné.

Mezitím neuspělo několik poslanců ČSSD s návrhem ústavy České republiky

obsahujícím poutavé ústavní instituty, jenž by z dnešního pohledu výrazně ušetřily čas a 

peníze a mohly by přispět k efektivnějšímu fungování demokratického právního státu, 

                                                
87 GRONSKÝ, J. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa : IV, 1989-1992. str. 228
88 PAVLÍČEK, V. O české státnosti : úvahy a polemiky, 1/ Český stát a Němci. str. 77
89 GRONSKÝ, J. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa : IV, 1989-1992. str. 469
90 Ústavní zákon č. 541/1992 Sb. ze dne 13. listopadu 1992, o dělení majetku České a Slovenské 
Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a jeho přechodu na Českou 
republiku a Slovenskou republiku
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kupř. jednokomorové Národní shromáždění, přímo volený prezident rozhodující 

v zásadě s kontrasignací, celostátní obecné referendum, soudcovská rada, ochránce 

základních práv a svobod nebo silnější Nejvyšší kontrolní úřad.

Ústavní zákon č. 542/1992 Sb. ze dne 25. listopadu 1992, o zániku ČSFR, v čl. 1 

stanovil, že dnem 31. prosince 1992 zanikne Česká a Slovenská Federativní Republika a 

jejími nástupnickými státy budou Česká republika a Slovenská republika. 

Československá federace se prostřednictvím Federálního shromáždění sama vzdala 

své suverenity.

Česká národní rada dne 15. prosince 1992 přijala ústavní zákon č. 4/1993 Sb., 

o opatřeních souvisejících se zánikem ČSFR, který se podle Ústavy stal součástí 

ústavního pořádku. Recepční čl. 1 odst. 1 potvrdil budoucí platnost všech právních 

předpisů ČSFR platných v den jejího zániku na území České republiky s tím, že nelze 

používat ustanovení závislá na existenci ČSFR. Česká republika se jednoznačně 

přihlásila k právní kontinuitě s československou federací a navázala na  usnesení České 

národní rady ze dne 19. listopadu 1992, kterým ČNR převzala společně s českou vládou

plnou odpovědnost za kontinuitu státní moci na území České republiky.91

Dne 16. prosince 1992 Česká národní rada přijala ústavní zákon č. 1/1993 Sb., 

Ústava České republiky, s účinností od 1. ledna 1993. Je složena z Preambule a 

z celkem 113ti článků rozdělených do osmi hlav. Z hlediska recepčního má největší 

význam role ústavního pořádku, který nahradil tradičněji užívaný pojem „ústavní řád.“ 

Ústavní pořádek dnes tvoří taxativní výčet čl. 112 odst. 1 Ústavy92 a je možné ho 

definovat jako „neuzavřený soubor všech platných ústavních zákonů“ dohromady 

reprezentujících tzv. polylegální ústavu České republiky.93

Dne 22. prosince 1992 ještě ČNR přijala ústavní zákon č. 29/1993 Sb.,

o některých dalších opatřeních souvisejících se zánikem ČSFR. Řešil mj. přechod 

vojenských federálních soudců, prokurátorů a vyšetřovatelů. Zabránil tak situaci, 

ve které by v České republice nebyl žádný vojenský soudce či prokurátor.94

                                                
91 PAVLÍČEK, V. O české státnosti : úvahy a polemiky, 1/ Český stát a Němci. str. 79
92 Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, ústavní zákony přijaté podle Ústavy ČR, ústavní zákony 
Národního shromáždění Československé republiky, Federálního shromáždění Československé 
socialistické republiky a ČNR upravující státní hranice České republiky, ústavní zákon ČNR č. 4/1993 
Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem ČSFR a ústavní zákon ČNR č. 29/1993 Sb., o některých 
dalších opatřeních souvisejících se zánikem ČSFR
93 PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda: II. Díl , Ústavní právo České republiky, část 1. 
2. podstatně rozšířené a doplněné vydání. Praha : Linde, 2008. str. 241
94 GRONSKÝ, J. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa : IV, 1989-1992. str. 602
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II. Materiální ohnisko Ústavy

1. Demokratický právní stát

1.1 Princip právního státu

Česká republika je konstituována jako demokratický právní stát. Ten je

historickým protikladem státu policejního, kde vládl absolutismu a státní moc byla 

zneužívána bez možnosti kontroly.95 Princip právního státu primárně vyjadřuje vztah 

mezi státem a právem založený na zákonnosti neboli legalitě. Právo je zde zdrojem 

veškerého počínání státní moci a jednání státu založené na zákonech se stane 

předvídatelné.

V právním státě platí svrchovanost zákona, jeho nadřazenost činnosti státu, 

přičemž lid uplatňuje svou suverenitu prostřednictvím zvoleného zákonodárného sboru, 

které je výhradním tvůrcem zákona. Právní stát poskytuje vysokou míru právní jistoty.

Zákony zavazují nejen obyvatele státu, ale také státní orgány.

Instituce vykonávající státní moc jsou zákonem zřízené a jejich působnost je 

zákonem vymezená. Státní moc je právem vázaná a nemůže být vykonávána libovolně. 

Zákonnost požaduje, aby základní společenské vztahy byly právem regulovány a také, 

aby právo bylo zachováváno.96 Právní stát zákonem určuje, v jakém rámci se jeho 

orgány mohou pohybovat, v tomto smyslu je synonymem legality.

Jednotlivec od veřejné moci legitimně očekává nejen její důsledné dodržování 

právních pravidel, ale také produkování takových pravidel, která jsou dostupná, 

srozumitelná, jednotně nebo předvídatelně vykládaná. Ovšem při vydávání právních 

pravidel dochází k přeceňování role normotvůrce z hlediska řešení společenských 

problémů, což nutně vede k „hypertrofii právní reglementace,“ která citelně oslabuje 

fungování právního státu. Jak dále uvádí V. Šimíček: „Právní řád je nepřehledný, 

nesrozumitelný, mnohdy si odporující a celkově uživatelsky nepříjemný, takže 

připomínání zásady ´neznalost zákona neomlouvá´ se z původního dobře míněného 

imperativu stalo spíše sarkasmem.“ 97

                                                
95 GERLOCH, A. Teorie práva. 3. rozšířené vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2004. str. 219
96 BOGUSZAK, J.; ČAPEK, J.; GERLOCH, A. Teorie práva. Druhé, přepracované vydání. Praha : ASPI, 
2004. str. 208
97 ŠIMÍČEK, V. et. al. Ústava České republiky : Komentář. 1. vydání. Praha : Linde, 2010. str. 28 - 29
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Termín „právní stát“ je „určitým nadřazeným a zobecňujícím pojmem, který je 

často užíván ve zcela generalizujícím smyslu.“ Takto v sobě zahrnuje německý 

„Rechtsstaat,“ anglickou vládu práva - „Rule of Law,“ či francouzký „L´État de droit.“

Pojmové koncepce mají společný základ, ale přitom některé právní rozdíly. Princip 

právního státu je produktem zejména německé právní geneze v 19. století. Jeho obsah se 

především po druhé světové válce „postupně vyvíjel od formálního právního státu 

k materiálnímu právnímu státu.“ Německý základní zákon z roku 1949 „dovršil přechod 

od liberálního formálně-právního státu Výmarské republiky k právnímu státu 

materiálnímu.“98

Princip „Rule of Law“ je mj. charakterizován tím, že „britská ústava 

(v materiálním smyslu) spočívá na vládě práva jak statutárního (na základě zákonů), tak 

i soudního (na základě respektování soudních precedentů).“ Británie nedisponuje rigidní 

ústavou, proto nemá oddělenu kontrolu ústavnosti a zákonnosti. Ochrana ústavních 

hodnot je zde svěřena parlamentu i soudům.99

Moderní právní stát překonal formální legitimitu a obohatil formální právní stát 

o demokratický rozměr legitimující státní moc, a také o orientaci na ochranu základních 

lidských a občanských práv. Poslednímu stádiu vývoje moderní formy právní státu 

odpovídá označení demokratický právní stát či sociální stát. Jde „o optimální model 

evropského-kontinentálního státoprávního uspořádání,“ jenž je charakterizován zejména

principem legality, legitimitou státní moci a státní suverenitou odvozenou 

od svrchovanosti lidu.100

V. Klokočka poznamenal k definici soudobého právního státu, že 

nejvýznamnější složkou je jeho „hodnotová vázanost na demokratickou povahu 

ústavního státu a na takové chování právního státu, jenž je nejen ve shodě s formálními 

předpisy, ale je také spravedlivé.“ Moderní ústavní stát je spjat s modelem „sociálního 

státu,“ tj. s požadavkem na takový stát, který se k jednotlivcům chová, v maximální 

možné míře, sociálně. Kupř. Německo a Španělsko mají ve svých ústavách přímo 

vyjádřeno, že jsou „sociálním právním státem.“101

                                                
98 KLOKOČKA, V. Ústavní systémy evropských států. 2. vydání. Praha : Linde, 2006. str. 82 - 89 
99 Tamtéž.
100 KRÁTKÝ, P. Lisabonská smlouva versus moderní právní stát. In GERLOCH, A.; WINTR, J. (eds.) 
Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. str. 203 - 204 
101 Tamtéž jako pozn. 98, str. 82.
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1.2 Formální právní stát

Jak již bylo uvedeno, je možné obecně rozlišovat mezi formálním a materiálním 

pojetí právního státu. Formalisté zdůrazňují zejména procedurálně akurátní přijetí 

právní normy, její obecnost, jasnost, určitost, materialisté k tomu navíc vyžadují soulad 

s uznávanými hodnotami dané společnosti. Formalista A. Dicey v roce 1885 definoval 

tři základní spřízněné koncepce anglické vlády práva. Nikdo nesmí být trestán, pokud se 

nedopustil určitého protiprávního chování, které mu bylo soudně prokázáno. Tomuto 

pojetí mj. odpovídá dnešní základní princip trestního práva, nullum primem sine lege, 

nulla poena sine lege. Podle další koncepce jsou všichni bez rozdílu subjektem práva a 

musí se podřídit jurisdikci stejných soudů. A také, vláda práva se může účinně 

uplatňovat i v rámci obecných, nevyslovených, ústavních principů. Doktrína o panství 

práva v prostředí parlamentní suverenity Spojeného království znamená, že 

zákonodárná činnost parlamentu nemůže být nikým zvrácena nebo odstraněna, ani 

britský soud není v zásadě schopen neaplikovat zákon pro neplatnost či neústavnost.102

Myšlenka právního státu v Německu se prosazovala v 19. století jako výtvor 

právního pozitivismu, který ztotožňoval právo se zákonnými předpisy a vycházel 

z právního monismu. Tento tzv. legalismus za platné přijímá pouze státem uznané 

normy. Chování právních subjektů je konfrontováno s legalitou bez ohledu na její 

spravedlnost. Jádrem ideje formálního právního státu je požadavek výkonu státní moci 

podle zákonem stanovených pravidel a vlády státu prostřednictvím právních pravidel, 

která sebou nesou potřebu dodržení určitých minimálních charakteristik.

E. Wagnerová mezi taková primární pravidla řadí prospektivitu právu, tj. nutnost 

stanovení jen těch právních pravidel, která budou působit do budoucna, s vyloučením 

pravé retroaktivity; dále veřejnost práva, tj. jeho neutajená a předvídatelná podoba; 

požadavek obecnosti a setrvalosti práva, tj. právních pravidel určených předem 

neurčitému počtu rovnoprávných subjektů; a také požadavek jasnosti a určitost pravidel, 

tj. „výraz plynoucí z působení subprincipu právní jistoty“, přičemž v rozporu s právním 

státem jsou právní normy, „jejichž obsah nelze jednoznačně stanovit ani při využití 

všech známých právních výkladových metod.“ 103

                                                
102 KINDLOVÁ, M. Koncept vlády práva (Rule of Law) v kontextu parlamentní suverenity ve Spojeném 
království. In Pocta Prof. JUDr. Václavu Pavlíčkovi, CSc. k 70. narozeninám. str. 387 - 390
103 WAGNEROVÁ, E. Koncept právního státu. In POSPÍŠIL, I.; WAGNEROVÁ, E. (eds.). Vladimír 
Klokočka Liber Amicorum : In memoriam emeritního soudce Ústavního soudu. str. 236 - 238
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Nedodržením jen jedné z uvedených minimálních charakteristik, jakožto

předpokladu existence právních norem, není možné uspokojit princip formálního 

právního státu, v němž je státní moci zakázáno dopouštět se libovolného jednání bez 

a priori stanovených právních pravidel. Orgány státu musí jednat podle předem 

určených zákonných kompetencí a v rámci zákonných procedur. Nesmí z těchto mezí

vybočit, jejich postup ultra vires může pro stát znamenat povinnost hradit jednotlivci 

škodu. Základní podmínkou platnosti normativního právního aktu je přitom jeho 

určitost, konkrétnost a adresnost. 104

Ústavní soud vystihuje formální materiální stát mj. v nálezu Pl. ÚS 19/93, jenž si 

zaslouží obsáhlejší citaci. „Právně-pozitivistická tradice, jež se přenesla i 

do poválečných ústav (včetně naší ústavy z roku 1920), odhalila však v pozdějším 

vývoji vícekrát své slabiny. Ústavy konstruované na těchto základech jsou hodnotově 

neutrální: tvoří institucionální a procesní rámec, naplnitelný velmi odlišným politickým 

obsahem, protože kritériem ústavnosti se stává dodržení kompetenčního a procesního 

rámce ústavních institucí a postupů, tudíž kritérií formálně-racionální povahy. 

V důsledku toho bylo v Německu akceptováno nacionálně-socialistické panství jako 

legální, přestože vyhlodalo obsah a posléze zničilo samu podstatu výmarské 

demokracie. Legalistické pojetí politické legitimace usnadňovalo po válce Klementu 

Gottwaldovi ´naplňovat staré měchy novým vínem´ a pak ´legitimovat´ únorový puč 

roku 1948 formálním dodržením ústavních procedur. Princip ´zákon je zákon´ se 

projevil proti bezpráví ve formě zákona jako bezmocný. Vědomí, že nespravedlnost 

musí zůstat nespravedlností, i když se halí do pláště zákona, se promítlo i do ústavy 

poválečného Německa a v současné době i do Ústavy České republiky.“

V. Klokočka uvádí, že formální právněpozitivistická škola dominovala ještě 

po první světové válce. Princip právního státu chápala „jako stav dodržování formálního 

práva,“ čímž zdůrazňovala obzvláště právní stabilitu, ovšem už nikoliv právní jistotu, 

neboť „summum ius, summa inuria,“ (tj. nejvyšší právo je nejvyšší křivda). Koncepce 

materiálního právního státu zvítězila až po druhé světové válce.105

                                                
104 WAGNEROVÁ, E. Koncept právního státu. In POSPÍŠIL, I.; WAGNEROVÁ, E. (eds.). Vladimír 
Klokočka Liber Amicorum : In memoriam emeritního soudce Ústavního soudu. Praha : Linde, 2009. 
str. 238
105 KLOKOČKA, V. Ústavní systémy evropských států. 2. vydání. Praha : Linde, 2006. str. 83 - 84
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1.3 Materiální právní stát

Koncept formálního právního státu byl základním předstupněm materiálního 

právního státu. Propojení se spravedlivými hodnotami znamená překročení 

pozitivistického charakteru legality. Jusnaturalisté stavěli na právním dualismu, když 

kromě státem uznaných norem zdůrazňovali přirozené právo existující nezávisle 

na státu, například ve formě implicitních právních principů. Právní principy se 

vyznačují vyšší mírou obecností než normy a ty ústavní mohou prostupovat celým 

právním řádem.106 Právě princip právního státu náleží k principům univerzálním.

Po otřesných válečných zkušenostech bylo jasné, že čistě legalistický přístup 

nefungoval. F.A. Hayek vytýkal právnímu pozitivismu, že fungoval jako hlavní 

ideologická opora neomezené moci demokracie.107 Totalitní režimy měly společný 

odpor k přirozenoprávním hodnotám. Koncentrací zákonodárné pravomoci do rukou 

exekutivy docházelo k potlačení významu parlamentu i zákonů. Ozbrojené složky 

vládnoucí strany znemožňovaly nezávislé soudnictví a jiný demokratický odpor. Právní 

stát byl uzpůsoben k vládě soustředěné v rukou jednotlivce.

Po 2. světové válce se demokratické režimy zabývaly otázkou, zda mají být 

přijímány takové zákony, které budou dávat prostor pro dotváření práva soudy.

Svrchovanost zákona bude zachována a státní moc bude vystupovat nejen legálně, ale 

také legitimně. Do popředí vystupuje materiální hledisko právního státu, s vázaností 

státu zákonem, s lidskými právy, s dělbou moci a s všeobecně demokratickým 

charakterem státu.108

Preambule Ústavy České republiky je koncipována jako prohlášení českých 

občanů, čímž navozuje konstrukci i název svobodného a demokratického státu, 

založeného na úctě k lidským právům a odhodlaného řídit se osvědčenými principy 

právního státu.

Základní ustanovení Ústavy jsou uvedeny nejdůležitějšími principy obsaženými 

v čl. 1 odst. 1, „Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát 

založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.“ Demokratičnost klade 

požadavky na všechny právní normy a na uskutečňovaní veškeré činnosti státu, 

základem ústavního řádu je také úcta k právům a svobodám člověka, jež obsahují 

                                                
106 GERLOCH, A. Teorie práva. 3. rozšířené vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2004. str. 34
107 PAVLÍČEK V., O české státnosti : úvahy a polemiky, 1/ Český stát a Němci. str. 83
108 Tamtéž jako pozn. 106, str. 223
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hodnotovou orientaci českého právního státu.109

Moderní demokratický právní stát se orientuje také na mezinárodní prostor. 

Česká republika dodržuje závazky pro ni vyplývající z mezinárodního práva, toto znění 

čl. 1 odst. 2 je výrazem vazby mezinárodního a vnitrostátního práva. Podle důvodové 

zprávy zahrnuje všechny smlouvy České republiky se subjekty mezinárodního práva, 

nejenom smlouvy podle čl. 10 a článku s ním souvisejících. „Nemá znamenat plný 

vnitrostátní účinek všech mezinárodních závazků, má být spíše pokynem pro činnosti 

orgánů veřejné moci.“

V důvodové zprávě je dále poznamenáno, že v dalších ustanoveních ústavního 

řádu se promítá, že Česká republika je právním státem. Jedná se především o základní 

ustanovení Ústavy, které jsou pramenem jednotlivých principů prozařujících do celého 

právního řádu. Demokratický právní stát formuje zejména svrchovanost lidu, dělba 

moci, vázanost státní moci zákonem, svrchovanost zákona, ochrana zakotvených 

základních práv a svobod, ochrana ústavnosti, nezávislé soudnictví, volná soutěž 

politických sil, ochrana menšin.

Pojetí právního státu ve české ústavě je reakcí na systém reálného socialismu, 

jenž se snažil tvářit demokraticky, ovšem ve skutečnosti byl totalitou a obsah pojmu 

právní stát neuznával. „Právní stát je vyjádřen principem svrchovanosti zákona a jeho 

znakem je ochrana práv a svobod soudní mocí.“ V České republice je právní stát pevně

propojen s demokratickou formou vlády. Demokratický právní stát je státem ústavním, 

za zdroj veškerého práva považuje ústavu. „Stát, který je demokratickým právním 

státem, uznává povinnost svého ústavního sebeomezení.“110

V. Pavlíček řadí princip právní jistoty k nepostradatelným předpokladům 

materiálního právního státu. Právní jistota bezprostředně „souvisí s požadavky stability 

práva a zákonnosti tvorby práva. Znamená to, že každý má mít možnost právo a znát a 

mít jistotu, že vždy bude rozhodováno podle práva, a že v podobné věci bude 

rozhodováno podobně a v různých věcech různě.“ Navazujícím požadavkem je 

rozhodování kompetentního orgánu, přezkoumatelnost každého prvoinstančního 

rozhodnutí a všeobecná možnost právní ochrany proti nezákonnému rozhodnutí státní 

moci. Právní jistota společně se zásadou nezávislosti soudní moci a nestrannosti 

                                                
109 PAVLÍČEK, V.; HŘEBEJK, J. Ústava a ústavní řád České republiky : Komentář, 1. díl, Ústavní 
systém. 2. vydání. Praha : Linde, 1998. str. 53 - 54
110 Tamtéž.
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rozhodování soudů vytváří předpoklady ke spravedlivé důvěře v právo.111

Federální Ústavní soud konstatoval, že „na rozdíl od totalitního systému, který 

byl založen na okamžitém účelu a nikdy nebyl vázán na právní zásady, tím méně 

na zásady ústavní, demokratický stát vychází ze zcela odlišných hodnot a kritérií. 

Právní jistota, jako jeden ze základních pojmů a požadavků právního státu, musí být 

tedy jistotou jeho obsahových hodnot.“112

Materiální právní stát je charakteristický, kromě základní vázanosti státní moci 

právními pravidly, také určitými požadavky na spravedlivý obsah těchto právních 

pravidel, čímž se ke slovu dostávají základní práva. Samotný základ ústavního státu, 

jenž je současným vyvrcholením proměn právního státu, tvoří „bezpodmínečná a 

žádnou mocí konstituovanou nenarušitelná normativita ústavy.“113

                                                
111 PAVLÍČEK, V.; HŘEBEJK, J. Ústava a ústavní řád České republiky : Komentář, 1. díl, Ústavní 
systém. 2. vydání. Praha : Linde, 1998. str. 54
112 Nález Pl. ÚS 1/92
113 WAGNEROVÁ, E. Koncept právního státu. In POSPÍŠIL, I.; WAGNEROVÁ, E. (eds.). Vladimír 
Klokočka Liber Amicorum : In memoriam emeritního soudce Ústavního soudu. Praha : Linde, 2009. 
str. 239 - 241
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2. Podstata materiálního ohniska

2.1 Formování myšlenky

Jak již bylo v úvodu diplomové práce uvedeno, myšlenka omezení diskrece 

ústavodárce se objevila ve Francii v 19. století v souvislosti se zakotvením nemožnosti 

změny republikánské formy vlády, resp. nepřipuštěním její revize. Materiální imperativ

nezměnitelnosti podstatných náležitostí byl zakotven v Základním zákonu německé 

Spolkové republiky v roce 1949.

Výmarská republika byla v letech 1919 - 1933 charakterizována častým 

prolamováním ústavního systému pomocí speciálních ústavních zákonů, což znamenalo 

nepřehlednost a labilitu její ústavy. Formalistický pozitivismus nechtěně umožnil 

zdánlivě legální odstranění výmarské ústavy nacionálně-sociálním režimem.

P. Holländer k tomu upozorňuje na paralelu s československým únorem 1948.114

Rozhodujícím impulzem pro přechod od formálního k materiálnímu právnímu 

státu byly události vedoucí k zániku Výmarské republiky. Legalismus „znemožňoval 

rozlišit nespravedlivý zákon od spravedlivého a identifikovat ty politické procesy a 

právní normy, které obsahově ohrožovaly podstatu demokracie, i když se 

formálněprávně pohybovaly v procedurách a rámcích legality.“115

Podle Základního zákona Spolkové republiky Německo je (dodnes) „nepřípustná 

taková změna Základního zákona, která se dotýká členění Spolku do zemí, zásadního 

spolupůsobení zemí při zákonodárství nebo zásad stanovených v článcích 1 a 20 

Základního zákona.“ Obsahem těchto článků je zejména lidská důstojnost, jež je 

nedotknutelná a je povinností veřejné moci dbát jí a chránit ji. Dále se mj. jedná o 

nezměnitelnost zásad demokratického, sociálního a spolkového státu; o suverenitu lidu 

a dělbu moci; o vázanost moci zákonodárné ústavním řádem a moci výkonné a soudní 

zákony a právem.116

Základní zákon SRN tak zakotvil omezení, které postavilo materiální ohnisko117

mimo dispozice ústavodárce, díky čemuž se z něj stal imperativ nezměnitelnosti 

                                                
114 HOLLÄNDER, P. Materiální ohnisko ústavy a diskrece ústavodárce. Právník, č. 4/2005. str. 320
115 KLOKOČKA, V. Ústavní systémy evropských států. 2. vydání. Praha : Linde, 2006. str. 89
116 GRINC, J. Přezkum ústavních zákonů v Německu a Rakousku. Jurisprudence, 1/2010. str. 31
117 Odborná literatura i judikatura mnohdy používá pojem „materiální ohnisko či jádro“ nejen k označení 
podstatných náležitostí demokratického právního státu, ale také označení k zákazu jejich změny, čímž 
pod „materiální ohnisko“ zahrnuje celé ustanovení čl. 9 odst. 2 Ústavy. 



35

demonstrovaných základních zásad. P. Holländer analyzuje následující formální právní 

důsledky nedotknutelnosti pevného jádra: „Návrh směřující k takovéto změně ústavy 

nesmí být ve Spolkovém sněmu projednán a nesmí být předložen k hlasování;“ i kdyby 

o něm hlasováno bylo, žádnou většinou, ani jednomyslnou, nemůže být přijat; i kdyby 

byl přesto návrh takového ústavního zákona přijat a předložen spolkovému 

prezidentovi, tak ten by jej nesměl vyhlásit; a i když „by jej navzdory tomu spolkový 

prezident vyhlásil, pak by musel Spolkový ústavní soud prohlásit tuto změnu 

Základního zákona za právně neplatnou,“ přičemž v případě spornosti by o dotčenosti 

Základního zákona přijatým ústavním zákonem rovněž rozhodl (s konečnou platností) 

Spolkový ústavní soud.118

Tvůrce českého imperativu nezměnitelnosti esenciálních principů V. Klokočka 

uvedl: „Byl jsem trochu inspirován Německem, kde demokracie Výmarské republiky 

v podstatě umožnila Hitlerovi dostat se zákonnou cestou k moci. Inspiroval mě ten 

rozpor mezi formálním právním státem a materiálním právní státem.“119

Z. Kühn také dodává, že v Základním zákonu Spolkové republiky Německo byla

po roce 1945 nově zakotvena „klauzule věčnosti“ vylučující změnu „jádra“ německé 

ústavy i ústavní procedurou, čímž se ústava stala „středobodem a obsahovým 

východiskem právního řádu v poválečném období.“120

Podle Spolkového ústavního soudu je „zákonodárná moc nyní podřízena

mnohem přísnějším ústavním restrikcím než podle Výmarské Ústavy z roku 1919. 

Zákonodárce tehdy mohl modifikovat a měnit ústavní práva na základě vlastní úvahy. 

Základní zákon na druhé straně vytváří hodnotově orientovaný řád, který omezuje 

veřejnou moc. Nejvyšší principy tohoto hodnotového řádu jsou chráněny proti ústavní 

změně. Zákony nejsou ústavní pouze proto, že byly přijaty způsobem konformním 

s procedurálními ustanoveními. Musí být obsahově v souladu s nejvyššími hodnotami 

svobodného a demokratického pořádku – tj. s ústavním hodnotovým řádem – a musí být 

konformní s nepsanými fundamentálními ústavními zásadami, jakož i s fundamentálním 

rozhodnutím Základního zákona, zvláště s principy právního a sociálního státu.“121

                                                
118 HOLLÄNDER, P. Materiální ohnisko ústavy a diskrece ústavodárce. Právník, č. 4/2005. str. 320 - 321
119 POSPÍŠIL, I.; WAGNEROVÁ, E (eds.). Vladimír Klokočka Liber Amicorum : In memoriam 
emeritního soudce Ústavního soudu. Praha : Linde, 2009. str. 283
120 KÜHN, Z. Nad nálezem Ústavního soudu ve věci protiústavního „ústavního“ zákona č. 195/2009 Sb. 
Právní rozhledy, 1/2010. str. 21
121 Tamtéž
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2.2 Zakotvení materiálního ohniska Ústavy

Ustanovení čl. 9 odst. 2 Ústavy České republiky konstituuje nejdůležitější 

ústavní imperativ, podle kterého „změna podstatných náležitostí demokratického 

právního státu je nepřípustná.“ Tento zákaz zakotvuje ochranu materiálního ohniska 

ústavy či tvrdého jádra ústavy. Každý právní akt směřující k takové změně ústavy, která 

by byla schopna narušit podstatné náležitosti demokratického právního státu, by nebyl 

legitimní vzhledem k hodnotové orientaci ústavy.122

V. Klokočka poznamenal, že válečná zkušenost s hodnotově neutrálními 

ústavami ho vedla k zakotvení regulativních idejí, které znázorňují základní a 

nedotknutelné hodnoty demokratické společnosti, a proto se vymykají proceduře 

ústavních změn. „Ústava tak váže aplikaci práva jak na zákonnost, tak i na respektování 

těchto základních hodnot a těmito hodnotami také užití těchto právních norem měří.“ 123

Pojetí nezměnitelných ustanovení ústavy navazuje na učení o společenské 

smlouvě, ústava by měla být konsensuálním průnikem hodnot, vůle a zájmů občanů 

daného státu. Občané mohou od státu legitimně očekávat ochranu demokracie a 

základních práv a svobod, jinak mají právo postavit se rušiteli na odpor, 

kupř. tzv. sametová revoluce. Jednotlivec má před státem primát a nemůže být podroben 

libovůli státní moci, která nesmí některé oblasti postihovat ani pomocí ústavních 

zákonů.124

Materiálnímu ohnisku ústavy je blízká koncepce tzv. bránící se demokracie, 

podle které hodnotově orientovaný ústavní systém má legitimní právo i povinnost 

obrany proti narušení svých podstatných náležitostí, tj. proti zneužití demokracie 

k jejímu popření. Každý demokratický stát může zakazovat omezit výkon základních 

práv a svobod v zájmu ochrany svého demokratického zřízení.125

Z. Kühn odmítá pozitivistickou terminologii nezměnitelných náležitostí, 

podle které „ústavní zákon nemůže být neústavní, resp. protiústavní“, neboť ústavní 

imperativ v čl. 9 odst. 2 zakotvuje antipozitivistické komponenty. Autor této teze 

dodává, že kterékoliv ustanovení zakládající prioritu nadpozitivního práva, podobně 

jako konstituuje čl. 9 odst. 2 Ústavy, má za následek vyloučení svého vlastního 

                                                
122 PAVLÍČEK, V.; HŘEBEJK, J. Ústava a ústavní řád České republiky : Komentář, 1. díl, Ústavní 
systém. 2. vydání. Praha : Linde, 1998. str. 76
123 KLOKOČKA, V. Nové pojmy v Ústavě České republiky I. Politologický časopis, č. 1/1994. str. 7 - 8
124 ŠIMÍČEK, V. et. al. Ústava České republiky : Komentář. 1. vydání. Praha : Linde, 2010. str. 155 - 156
125 Tamtéž, str. 157 – 158.
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odstranění zrušením v podmínkách stávajícího ústavního řádu, dále má za následek 

teoreticky i prakticky představitelnou konstrukci ústavních zákonů „contra 

constitutionem“ s tím, že kompetence odhalit takovou protiústavní ústavní úpravu 

„připadá finálnímu interpretovi ústavy.“126

Podle V. Klokočky se závaznost nadpozitivních norem uchyluje za hranice 

právního státu, nemají „jen zvýšenou rigiditu, protože nemohou být změněny žádnou 

procedurou změny ústavy. Mohou být pouze mocensky odstraněny spolu s odstraněním 

existujícího ústavního státu. Jejich rozdíl oproti zákonům není kvantitativní, mají novou 

kvalitu: jsou jim nadřazeny.“127 Z. Kühn z uvedeného dovozuje, že „doktrína 

nadpozitivního práva, resp. pro futuro nezměnitelného práva z hlediska sociologického 

nemůže znamenat to, k čemu tato doktrína tenduje normativně: k faktické 

nezměnitelnosti zásadních principů existujícího právního řádu.“ Ovšem normativní 

význam doktríny tím snížen není.128

První „plenární“ nález Ústavního soudu České republiky konstatoval: „V pojetí 

ústavního státu, na kterém je založena Ústava České republiky, není právo a 

spravedlnost předmětem volné dispozice zákonodárce, a tím ani zákona, protože 

zákonodárce je vázán určitými základními hodnotami, jež ústava prohlašuje za 

nedotknutelné. Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je 

nepřípustná. Tím jsou konstitutivní principy demokratické společnost v rámci této 

Ústavy postaveny nad zákonodárnou kompetenci, a tím „ultra vires“ Parlamentu. 

S těmito principy stojí a padá ústavní stát. Odstranění některého z těchto principů, 

provedené jakýmkoli, byť i většinovým anebo zcela jednomyslným rozhodnutím 

Parlamentu, by nemohlo být interpretováno jinak, než jako odstranění tohoto ústavní 

státu jako takového.“129

                                                
126 KÜHN, Z. Nad nálezem Ústavního soudu ve věci protiústavního „ústavního“ zákona č. 195/2009 Sb. 
Právní rozhledy, 1/2010. str. 21 - 22
127 KLOKOČKA, V. Ústavní systémy evropských států. Praha : Linde, 1996. str. 113 - 114
128 Tamtéž jako pozn. 126, str. 22.
129 Nález Pl. ÚS 19/93 ze dne 21. 12. 1993 č. 1, sv. 1 Sb. n. u., vyhlášený pod č. 14/1994 Sb.
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2.3 Obsah materiálního ohniska

Pojem podstatných náležitostí demokratického právního státu ústava výslovně 

neinterpretuje. Ustanovení čl. 1 odst. 1 Ústavy přikazuje realizovat mechanismus státní 

moci v podmínkách demokratického právního státu. Imperativ nezměnitelnosti míří 

pouze na jeho základní hodnoty. Mezi demokratické minimum se vedle garance 

základních práv a svobod řadí svrchovanost lidu, politický pluralismus, většina 

respektující menšinu a opozici a dělba moci.130

Obsah podstatných náležitostí se neustále vyvíjí, proto je možné toliko neúplně 

uvést určité skutečně základní hodnoty právního státu. Obsahová otevřenost pojmu je 

pouze relativní, neboť přílišným rozšiřováním podstatných náležitostí by mohlo 

docházet k jejich devalvaci. Chrání pouze nejdůležitější ústavní hodnoty, které jsou 

schopny zabránit popření samotné podstaty demokratického právního státu. Z těchto 

důvodů by obsah materiálního ohniska měl být vykládán spíše restriktivně.131

Za podstatné náležitosti V. Klokočka považoval zejména principy obsažené v 

ustanoveních čl. 1, 5 a 6 Ústavy. „Záruky demokratické povahy ústavního zřízení, jež 

nespočívají jen v procedurálních úpravách, nýbrž mají materiálně právní charakter, 

signalizují přechod od formálního právního státu k materiálnímu právnímu státu – stát 

se nemá chovat jen zákonně, ale současně i spravedlivě. V Ústavě se nehovoří jen 

o demokratickém, ale o demokratickém právním státu, čímž se zdůrazňuje, nejen že ČR 

rozšiřuje koncepci právního státu i do sféry politické vůle, ale i to, že skutečným 

právním státem může být jen stát demokratický. Pojem demokratického právního státu 

můžeme pokládat za synonymum pojmu ‘ústavní stát‘ anebo ‘stát založený 

na konstitucionalismu.‘ “132

Ústavní soud materiální ohnisko obsahově stále dostatečně nevymezil. Odvolává 

se na odbornou literaturu a několikrát zopakoval tezi, že demokratický právní stát nesmí 

být chápán pouze legalisticky, i z tohoto důvodu není možné přesně identifikovat jeho 

podstatné náležitosti. Ústavní soud upřednostňuje pojem „konstitutivní principy 

demokratické společnosti.“133

                                                
130 PAVLÍČEK,V.a kol. Ústavní právo a státověda: I. Díl, Obecná státověda. str. 159
131 ŠIMÍČEK, V. et. al. Ústava České republiky : Komentář. 1. vydání. Praha : Linde, 2010. str. 158 - 159
132 KLOKOČKA, V. Nové pojmy v Ústavě České republiky I. Politologický časopis, č. 1/1994. str. 7 - 8
133 SLÁDEČEK, V.; MIKULE, V.; SYLLOVÁ, J. Ústava České republiky : Komentář. 1. vydání. str. 71
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V. Šimíček demonstrativně uvádí nedotknutelné ústavní principy, 

tj. „svrchovanost lidu; zakotvení a ochrana základních práv a svobod; panství práva; 

volnou soutěž politických stran; rozhodování většiny se současným respektováním práv 

menšiny; základní principy volebního práva; vládu na čas; dělbu státní moci; 

nezávislost soudů a soudců; právo na územní samosprávu ve svých základních rysech; 

nezměnitelnost materiálního ohniska ústavního pořádku.134

Naopak do tvrdého jádra české ústavy nespadá kupř. skutečnost, že český stát 

zvolil republikánský a unitární charakter, což je obsahem materiálního ohniska ústav 

několika evropských států. Pod nezměnitelné náležitosti také není možné podřadit 

existenci horní komory českého Parlamentu. Senát by sice měl sloužit jako teoretická 

pojistka demokracie, jenomže se již dvakrát předem vzdal jedné z mála svých

významných pravomocí, zákonných opatření, čímž svou existenci opakovaně popřel.

Zvláště v případě přijetí přímé volby prezidenta republiky, bude role Senátu 

ústavně významná pouze ve sporadicky se vyskytujících případech, tj. projednávání 

návrhů ústavních, volebních či „stykových“ zákonů nebo schvalování válečných operací 

a určitých mezinárodních smluv. Nemluvě o sociologických důsledcích časté frekvence 

nejrůznějších druhů voleb, přetrvávání Senátu v ústavním systému českého unitárního 

státu se jeví jako nadbytečné.

Ideu nezměnitelných náležitostí nalezneme i v dalších moderních ústavách. 

Obsahem materiálního ohniska francouzské ústavy je republikánská forma vlády a 

územní celistvost. Ústava Itálie taktéž stanoví, že „republikánská forma nemůže být 

předmětem ústavní změny.“ Podle řecké ústavy nemohou být měněna ustanovení 

určující formu vlády a státu jako parlamentní republiku, a také vyjmenované články, 

které se vztahují k důstojnosti člověka; k rovnosti před zákonem; k právu zastávat 

veřejné úřady jen řeckými občany; k právu na rozvoj osobnosti a na účast na sociálním, 

hospodářském a politickém životě země; k nedotknutelnosti osobní svobody; 

k nedotknutelnosti svobody náboženského vyznání a k dělbě moci.135

Ústava Portugalska podrobným způsobem vypočítává své podstatné náležitosti, 

mezi které řadí suverenitu státu; unitární uspořádání státu; republikánskou formu vlády; 

oddělení církve od státu; práva a svobody občanů včetně jejich garance; odborový 

pluralismus; „koexistenci veřejného, soukromého a družstevně-sociálního sektoru 

                                                
134 ŠIMÍČEK, V. et. al. Ústava České republiky : Komentář. 1. vydání. Praha : Linde, 2010. str. 158 – 159
135 Tamtéž, str. 154 – 155.
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vlastnictví výrobních prostředků, existenci hospodářských plánů v rámci smíšeného 

hospodářství;“ všeobecné, přímé, tajné a pravidelné volební právo a ochranu poměrného 

zastoupení; politický pluralismus; dělbu státní moci; dozor nad ústavností; soudní 

nezávislost; územní samosprávu.136

V. Šimíček se nedomnívá, že by existovalo nějaké univerzální materiální 

ohnisko, oproti tendenci k univerzalitě základních práv a svobod. V každé uvedené 

zemi jsou nezměnitelné ústavní hodnoty vnímány rozdílně zejména s ohledem na jejich 

historický vývoj. Jak bylo uvedeno výše, v České republice se kupř. republikánský 

charakter neuvádí jako podstatná náležitost, neboť v našich podmínkách např. nehrozí 

nastolení absolutní monarchie. Přesto lze uvést určité hlavní prvky ústavních systémů, 

jež jsou společné všem moderním ústavním systémům s obdobnou právní kulturou, 

tj. základní práva a svobody; dělba veřejné moci; princip právního státu; politická a 

společenská pluralita.137

Podle P. Holländera díky uvedeným moderním ústavním úpravám, které 

nezměnitelné podstatné náležitosti obsahují, „princip omezení diskrece ústavodárce 

ve vazbě na materiální ohnisko ústavy v evropském ústavním myšlení nabývá 

na relevanci,“ i když současně „otevírá otázku reálných a funkčních garancí imperativu 

nezměnitelnosti.“138

                                                
136 ŠIMÍČEK, V. et. al. Ústava České republiky : Komentář. 1. vydání. Praha : Linde, 2010. str. 154 – 155
137 Tamtéž, str. 159.
138 HOLLÄNDER, P. Materiální ohnisko ústavy a diskrece ústavodárce. Právník, č. 4/2005. str. 324
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3. Ochrana materiálního ohniska

3.1 Rigidita ústavy

Rigiditu ústavy zakládá ustanovení čl. 9 odst. 1 Ústavy, podle něhož může být 

ústavní pořádek doplňován nebo měněn pouze ústavními zákony, které byly ve smyslu 

čl. 39 odst. 4 přijaty souhlasem třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny 

přítomných senátorů. J. Syllová poznamenává, že o doplnění jde tehdy, pokud se 

doplňující úprava týká stejného typu a úrovně právních vztahů, jež jsou dosud ústavním 

pořádkem upraveny, kupř. ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR. Změna 

ústavy může být výslovná nebo implicitní.139

Ústavní soud k této problematice konstatoval: „Doplnění ústavy lze 

charakterizovat tím, že se u něj doplňované ustanovení nemění, přičemž doplňované a 

doplňující ustanovení nejsou rozporná. Změna ústavy znamená zrušení, resp. částečné 

zrušení určitého ústavního ustanovení a případně (nikoli nutně) zakotvení ustanovení 

nového. Prolomením ústavy se ústava neruší, přičemž prolomené (v posuzovaném 

případě suspendované) ustanovení a ustanovení prolamující (v daném případě 

suspendující) jsou rozporná.“140

J. Musil upozorňuje na jiný přijatelný způsob interpretace pojmu „doplnění 

ústavy,“ kupř. na takový, který nemá „žádnou návaznost na již předtím platný text 

ústavy.”141

Ustanovení čl. 9 odst. 3 Ústavy rozšiřuje garance zachování demokratického 

právního státu, „výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení 

základů demokratického státu.“ Primárním adresátem tohoto ustanovení jsou orgány 

právo aplikující a interpretující, nejtypičtěji soudy. Každá právní norma musí být 

interpretována v souladu se základy demokratického státu, nikoliv proti nim, jako 

v období komunistického režimu.142

Na tomto místě Ústava hovoří pouze o základech demokratického státu, chrání 

tedy nejen jeho podstatné náležitosti. Přesto jde o důležité ustanovení konsekventně 

potvrzující celý smysl článku 9 Ústavy, jehož odst. 1 upravuje podmínky doplnění či 

                                                
139 SLÁDEČEK, V.; MIKULE, V.; SYLLOVÁ, J. Ústava České republiky : Komentář. 1.vydání. str. 68
140 Nález Pl. ÚS 27/09. Bod VI./a
141 Disent Jana Musila k nálezu Pl. ÚS 27/09. Bod 28.
142 Tamtéž jako pozn. 139, str. 72.



42

změny ústavy, přitom až odst. 2 vymezuje, co ani ústavními zákony obsahově již změnit 

nelze a konečně odst. 3 akcentuje, že ani výkladem právních norem nesmí dojít 

k právním důsledkům vedoucím k odstranění základů demokratického státu.143

3.2 Role Ústavního soudu

Moderní demokratický stát je současně státem ústavním, proto je nezbytné ho 

garantovat konstituční úpravou ústavního soudu. Ten působí v nezastupitelné roli 

soudního strážce ústavnosti ve společnosti. Ústavní stát požaduje, aby žádný akt 

vykonavatelů veřejné moci neodporoval ústavní rovině právního řádu, jinak může být 

ústavním soudem zrušen. Zřízení federálního Ústavního soudu předpokládala již 

socialistická ústava, ale došlo k němu až dne 27. února 1991. P. Rychetský jeho 

nepostradatelnou roli v novém ústavním systému odůvodňoval „zreálněním 

významných ústavních kroků a vybudování záruk, aby nezůstaly pouhými 

symbolickými gesty.“144

Kontroverzní výklad ústavního pořádku přinesl Ústavní soud, když reagoval na 

tzv. euronovelu Ústavy, která mj. pojímala do dikce čl. 10 nově nejen mezinárodní 

smlouvy o lidských právech a základních svobodách. Ústavní soud tuto změnu hodnotil 

také ve smyslu změny podstatné náležitosti demokratického právního státu, kterou 

materiální ohnisko chrání, a v nálezu vyhlášeném pod č. 403/2002 Sb. dokonce 

extenzivně vyslovil, že „rozsah pojmu ústavního pořádku nelze vyložit toliko s ohledem 

na ustanovení čl. 112 odst. 1 Ústavy, nýbrž i vzhledem k ustanovení čl. 1 odst. 2 

Ústavy, a do jeho rámce zahrnout i ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy 

o lidských právech a základních svobodách.“

Nelze se ubránit otázce, jaké možnosti poskytuje český ústavní řád, pokud by 

selhaly preventivní abstraktní demokratické maximy, a ústavodárce by přijal ústavní 

zákon, kterým by přirozené ústavní hodnoty atakoval. Nejrozumnějším řešením, zřejmě

nejméně pravděpodobným, by byla náprava samotným ústavodárcem. V krajním 

případě mají občané právo na odpor.

Ustanovení čl. 83 Ústavy zakotvuje Ústavní soud jako „soudní orgán ochrany 

ústavnosti“, kterou se rozumí „stav, kdy všechny společenské vztahy se realizují 

v souladu s ústavním pořádkem.“ V případě nesouladného stavu je možné, 

                                                
143 ŠIMÍČEK, V. et. al. Ústava České republiky : Komentář. 1. vydání. Praha : Linde, 2010. str. 163
144 GRONSKÝ, J. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa : IV, 1989-1992. str. 278
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u individuálních právních aktů a u jiných právních předpisů než ústavních, vyvodit 

právní důsledky, kdy Ústavní soud buď nepřipustí jejich účinnost nebo je zruší. Ústavní 

pořádek, podle V. Pavlíčka, „nemůže být předmětem přezkumu Ústavního soudu, ale 

naopak je kritériem pro činnost Ústavního soudu.“145

Oproti tomu V. Šimíček v čl. 83 Ústavy spatřuje „normativní vyjádření možnosti 

zrušení ústavního zákona Ústavním soudem.“ Ústavností nerozumí jen formální znění 

ústavních zákonů, ale také „soubor hodnot, principů a zvyklostí, ze kterých tento text 

vychází a v souladu s nimi by měl být dále dotvářen.“ Autor myšlenky připomíná, že 

Ústavní soud v minulosti vyložil své kompetence i mimo čl. 87 odst. 1, 2 Ústavy, když 

přímo aplikoval čl. 95 Ústavy pro možnost deklarovat protiústavnost již neplatného 

zákona, a proto „tedy Ústavní soud nezbytně nepotřebuje odůvodnit svoji pravomoc 

přezkoumávat ústavní zákony jazykovým výkladem čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy a 

vystačí si s přímou aplikací čl. 83.“146

Ústavní soud dne 10. září 2009 zrušil ústavní zákon č. 195/2009 Sb., o zkrácení 

volebního období Poslanecké sněmovny, pro rozpor s materiálním ohniskem ústavy. 

Nosným důvodem této úvahy, vedoucí Ústavní soud až k historicky první derogaci 

ústavního předpisu vůbec, je závěr „o ústavně nepřípustné individuální a retroaktivní 

povaze ústavního zákona č. 195/2009 Sb.“ a závěr „o porušení čl. 9 odst. 1 Ústavy, 

čl. 21 odst. 2 Listiny ve spojení s čl. 16 odst. 1 Ústavy a čl. 1 odst. 1 Ústavy v intenzitě 

zakládající zásah do čl. 9 odst. 2 Ústavy.“ 147

Ústavní soud v inkriminovaném nálezu zpočátku, ve světle své judikatury, 

představuje chápání imperativu nezměnitelnosti materiálního jádra. Přestože jde 

o naprosto průlomové rozhodnutí v českém ústavním prostoru, chybí v něm alespoň 

pokus podrobnějšího pojmenování podstatných náležitostí České republiky. Podobně 

lapidární je konstatování o kompetenci Ústavního soudu rušit ústavní zákon.

„Artikuluje-li Ústavní soud nezbytnost vztažení kategorie ústavních zákonů 

do rámce pojmu zákon v čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy z pohledu přezkumu jejich 

souladu s čl. 9 odst. 2 Ústavy, a to s případnými derogačními důsledky, činí tak 

v návaznosti na svoji judikaturu a v souladu s hodnotami a principy, jimiž se řídí 
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ústavní systémy v demokratických zemích. Ochrana materiálního jádra Ústavy není 

pouhým apelem, proklamací, nýbrž ústavním ustanovením s normativními důsledky.“

Jinak by materiálního ohnisko pozbylo normativní povahy.148

V. Mikule připomíná, že ani novelou terminologie v čl. 87 odst. 1 písm. a) 

Ústavy se na působnosti Ústavního soudu „prakticky nic nezměnilo“ a nemůže 

rozhodovat o zrušení ústavního zákona, který by byl „v rozporu s jinými součástkami 

ústavního pořádku.“ V. Mikule proto pozitivisticky odmítá pravomoc Ústavního soudu 

měnit ústavní zákony, i z důvodu právní jistoty, kterou shledává především ve vázanosti 

veřejné moci zákonem ve smyslu čl. 2 odst. 3 Ústavy.149

J. Wintr hovoří o akceptovatelném extenzivním výkladu čl. 87 odst. 1 písm. a) 

Ústavy ve spojením s duchem ustanovení čl. 83 Ústavy, přičemž Ústavní soud by měl 

být maximálně zdrženlivý, neboť eventuální „nadužívání této pravomoci Ústavním 

soudem by nás dostalo do velmi prekérní situace, kdy proti případnému porušení 

čl. 9 odst. 2 Ústavním soudem už nebudeme mít vůbec žádný právní prostředek.“ 150

J. Kysela uvádí, že „adresátem čl. 9 odst. 2 jsou všichni, tedy i Ústavní soud, 

proto je třeba prismatem tohoto ustanovení interpretovat rovněž čl. 87 odst. 1 písm. a) 

Ústavy,“ ovšem nebylo nevyhnutelné, aby Ústavní soud zrušil napadený ústavní zákon 

č. 195/2009 Sb. o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny. I s ohledem 

na legitimitu volebních výsledků na podkladu „pochybného právního základu voleb“ 

J. Kysela připouští, že Ústavní soud zrušil ústavní zákon „v rámci své přípustné 

diskrece a se solidním odůvodněním.“151

Z. Kühn hodnotí závěr Ústavního soudu o jeho derogační pravomoci ústavních 

zákonů jako „konzistentní s jeho dosavadní judikaturou, je jejím nevyhnutelným 

vyústěním“. Z. Kühn potvrzuje normativní povahu čl. 9 odst. 2 Ústavy, ovšem kritizuje 

nedostatečné odůvodnění, resp. chybějící „diskusi o tom, proč právě ÚS a ne někdo jiný 

má být finálním arbitrem porušení čl. 9 odst. 2 Ústavy. Ústavní soud tuto odpověď 

v podstatě předjímá bez dalšího.“152
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3.3 Přezkum ústavních zákonů v Rakousku a v Německu

P. Holländer poznamenal, že rakouská Ústava „otevírá určitý prostor propojení 

procedurálního omezení diskrece ústavodárce pro oblast jejího materiálního ohniska, a 

zároveň zakládá v této souvislosti kompetenci Ústavního soudního dvoru.“ Jedná se 

ustanovení zakládající „obecně kompetenci soudu ve věci kontroly norem,“ a to 

ve spojení s požadavkem, podle něhož „celková revize ústavy, případně i revize 

částečná, žádá-li o to jedna třetina členů Národní rady nebo Spolkové rady, musí být 

schvalována formou referenda.“153 Z tohoto lze dovodit, že určitou revizi ústavy je

možné provést pouze referendem.

J. Grinc uvádí, že podle současné nauky může Rakouský Ústavní soudní dvůr 

rozhodovat i o ústavních zákonech. Ovšem tuto koncepci je možné uplatnit pouze jako 

procedurální, tj. „zjišťování, zda byl daný ústavní předpis přijat tím ústavodárným 

postupem, který jeho obsah vyžadoval.“ I v Rakousku se hovoří o určitých zásadních 

principech ústavy, které „stojí nad ústavními zákony a jsou měřítkem jejich ústavnosti,“ 

zejména jde o „principy liberálního, demokratického, právního a spolkového státu, 

republikánské zřízení a dělba moci.“154

Rakouský Ústavní soudní dvůr dokonce naznačil nezměnitelnost uvedených 

„nadústavních“ principů. Český Ústavní soud uvedl, že Ústavní soudní dvůr v jednom 

ze svých rozhodnutí „předem rozlišil jednoduché a kvalifikované ústavní právo 

(tj. ústavní právo tvořící materiální jádro ústavy). Konstatoval, že za účelem ochrany 

´existujícího jádra ústavy´ jednoduchému ústavodárci není dovoleno zcela suspendovat 

Spolkovou ústavu v její závaznosti pro parciální obor právního řádu (nehledě na 

význam tohoto dílčího oboru).“ Ústavní soudní dvůr v této souvislosti nepotřebuje 

zkoumat, zda by suspendování ústavy bylo vůbec přípustné, i kdyby se postupovalo 

podle příslušné ústavní procedury. „Suspendování ústavy nachází se v rozporu 

s principem demokracie a právního státu a není v dispozici ústavodárce.“155

J. Grinc k tomu ovšem podotýká, že Ústavní soudní dvůr byl za tento názor částí 

rakouské nauky kritizován, neboť rakouská ústava výslovně nedisponuje imperativem 

nezměnitelnosti podstatných náležitostí a „případné vyslovení nezměnitelnosti či 
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neporušitelnosti určitých částí ústavy by postrádalo jakoukoli oporu.“156

V rámci německého ústavního soudnictví dochází při rozporu právního předpisu 

s ústavností k autoritativní deklaraci jejich neplatnosti s účinky ex tunc, nikoliv k jejich 

rušení s účinkem ex nunc. Důvodem je ochrana principu oprávněné důvěry v právo. 

Východiskem je teze, podle které „ústavně rozporný zákon (právní předpis) je neplatný 

od samého počátku již samotnou existencí tohoto rozporu.“157

Díky německému zakotvení „klausule věčnosti“ jsou zde předpoklady přezkumu 

ústavních zákonů snáze odvoditelné. P. Holländer podotýká, že doktrína i Spolkový 

ústavní soud kompetence přezkoumávat ústavnost při změně ústavy odůvodňuje 

na základě imperativu nezměnitelnosti. Při předpokladu existence dvou úrovní ústavní 

norem, tj. těch spadajících do rámce imperativu nezměnitelnosti a těch ostatních, 

při formálním chápání zákona, „lze dovodit oprávnění soudu vyslovit výrok 

o neplatnosti ústavní změny pro její rozpor s čl.79 odst. 3 Základního zákona.“ 

Navzdory tomu, Spolkový ústavní soud tuto kompetenci prozatím neuplatnil, přestože 

na ni poukázal.158

                                                
156 GRINC, J. Přezkum ústavních zákonů v Německu a Rakousku. Jurisprudence, 1/2010. str. 37
157 HOLLÄNDER, P. Materiální ohnisko ústavy a diskrece ústavodárce. Právník, č. 4/2005. str. 321
158 Tamtéž.
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III. Podstatné náležitosti České republiky

1. Svrchovanost lidu

Vrcholným principem demokratického státu je zásada, podle které je lid zdrojem 

veškeré státní moci. Vznikla v rámci zápolení o svobodu a rovnost v absolutismu. 

Svrchovaný lid vykonává státní moc buď přímo nebo nejčastěji prostřednictvím 

demokraticky zvolených zástupců. Princip suverenity lidu je tedy úzce propojen 

s demokratickou legitimitou vlády.159 Státní moc je v demokratickém právním státě 

od svrchovaného lidu odvozena (legitimována) ve svobodně přístupných volbách 

založených na politické pluralitě. V České republice jsou lidem myšleni všichni občané 

bez rozdílu a bez jakékoli diskriminace, jejich jménem vykonávají zákonodárné, 

výkonné a soudní orgány svou moc.

Suverénní lid má „právo dát si ústavu a podle potřeby ji měnit“, tj. moc 

ustavující neboli ústavodárnou nebo také konstitutivní. Lid má na tuto moc přirozené 

právo, v němž nemůže být nijak omezen.160 Moc ustavující, tj. pouvoir constituant, „je 

nad státem a za státem.“ Lid ji může realizovat jakoukoli formou, nejen legálními 

prostředky. Podle J. Lockea se „konstitutivní moc lidu objeví, kdykoli vláda selže a je 

účinná tím, že odstraní vládnoucí moc“. Kupř. generální stávka v roce 1989 z tehdejšího 

pohledu legální být nemohla, „nicméně průběh a intenzita událostí věrohodně potvrdily, 

že byla legitimním projevem konstitutivní moci lidu.“161

Moc ústavodárná zahrnuje i přirozené právo občanů na odpor a na revoluci proti 

státní moci, která svrchovanost lidu potlačuje. V českém ústavním řádu je to vyjádřeno 

ustanovením čl. 23 Listiny, občané mají právo na odpor při odstraňování 

demokratického řádu základních práv a svobod založeného Listinou. Právo na odpor 

navazuje na materiální ohnisko ústavy, ovšem týká se naprosto výjimečných případů, 

kdy je činnost ústavních orgánů omezena, zpravidla ústavní nouze.162

Od moci ustavující (konstitutivní) je potřeba odlišovat moc ustavenou 

(konstituovanou). V ústavním státě je státní moc výrazem moci ustavené, tj. pouvoir 

                                                
159 PAVLÍČEK, V.a kol. Ústavní právo a státověda: I. Díl, Obecná státověda. str. 81
160 PAVLÍČEK, V.; HŘEBEJK, J. Ústava a ústavní řád České republiky : Komentář, 1. díl, Ústavní 
systém. 2. vydání. Praha : Linde, 1998. str. 58
161 KLOKOČKA, V. Ústavní systémy evropských států. 2. vydání. Praha : Linde, 2006. str. 99
162 PAVLÍČEK, V. a kol. Ústava a ústavní řád České republiky : Komentář, 2. díl, Práva a svobody.
2. vydání. Praha : Linde, 2002. str. 217
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constituté, která je souborem institucí a procedur uvnitř státu, jejichž prostřednictvím se 

lid zavazuje státní moc vykonávat. Suverénní lid se tím realizuje jako vykonavatel 

moci. Uvnitř státu zavazuje také sám sebe, čímž se své suverenity nevzdává, nýbrž ji 

„pouze ponechává v klidu, dokud znovu neuplatní svou konstitutivní moc.“163

Fundamentální čl. 2 Ústavy obsahuje několik zásadních principů demokracie. 

Svrchovanost lidu a dělba moci je vyjádřena v odst. 1, „lid je zdrojem veškeré státní 

moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.“

Ústava používá pojmu „moc“ ve dvojím významu: „ve smyslu moci konstitutivní

(„je zdrojem“) a moci konstituované („zákonodárné, výkonné a soudní“).“164

Lid je Ústavou předně chápán za zdroj státní moci a v tomto smyslu stojí princip 

suverenity lidu nad státem. Následně nesmí být interpretován rámcem moci 

konstituované. Svrchovanost lidu je projevem moci konstitutivní, státu nadřazené, 

vyjadřující zřetelné právo a legitimní právo suveréna odstranit stát, který je mu cizí 

anebo se mu odcizil. Bez toho by nebyla demokracie vůbec myslitelná, neboť suverenita 

lidu vyjadřuje vládu lidu.165

Ústavní soud uvedl, že princip svrchovanosti lidu je vyšším principem než 

svrchovanost zákona. Svrchovaný lid „je nositelem nadstátní moci, moci konstitutivní, 

zatímco zákon je produktem moci uvnitř státu již konstituované a institucionalizované. 

V rámci ústavního státu nejsou již svrchovanosti, tam jsou již jen kompetence.“166

V socialistickém státu byl teoretickým zdrojem moci pouze pracují lid, dělnická 

třída. Socialistická demokracie znamenala omezení pro buržoazii „v takové míře, aby 

byly znemožněny její kontrarevoluční pikle.“ Socialistická demokracie byla „zároveň 

diktaturou vůči třídním nepřátelům.“167

Ustanovení čl. 2 odst. 2 Ústavy, tj. „ústavní zákon může stanovit, kdy lid 

vykonává státní moc přímo“, navazuje na čl. 21 odst. 1 Listiny, podle něhož mají 

občané právo podílet se na správě věcí veřejných také přímo. Ústavodárce předpokládal 

dotvoření ústavního řádu formami přímé demokracie, typicky obecným referendem, 

jenomže k tomu na celostátní úrovni doposud nedošlo.

                                                
163 KLOKOČKA, V. Ústavní systémy evropských států. 2. vydání. Praha : Linde, 2006. str. 99
164 Tamtéž. str. 98
165 Tamtéž
166 Nález Pl. ÚS 19/93 ze dne 21. 12. 1993 č. 1, sv. 1 Sb. n. u., vyhlášený pod č. 14/1994 Sb. 
167 STUNA, S. Základy práva : Celostátní vysokoškolská učebnice pro vysoké školy ekonomické. Praha : 
Orbis, 1958. str. 57
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2. Vázanost veřejné moci zákonem

V ustanoveních čl. 2 odst. 2, 3 Listiny a v čl. 2 odst. 3, 4 Ústavy je zakotveno

naprosté těžiště právního státu, princip vázanosti státní moci zákonem, tj. podle Listiny 

„státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to 

způsobem, který zákon stanoví“, anebo podle Ústavy „státní moc slouží všem občanům

a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon“; a zásada 

legální licence, tj. „každý (občan) může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí 

být nucen činit, co zákon neukládá.“

Uvedené odstavce zakotvují, že zatímco uskutečňování státní moci je vázáno 

zákony a státní moc nesmí činit nic, co jí zákon nedovoluje, tak jedinec naopak nesmí 

být nucen činit něco, co zákon neukládá. Ideovým východiskem je primát jednotlivce 

nad státem. Jedinec má „daleko širší prostor pro svoje aktivity a stát jej může limitovat 

toliko zákonem, a to navíc nikoliv libovolně, nýbrž pouze v některých případech.“168

Význam zásady legální licence spočívá „v zásadním rozdílu mezi státem 

nedemokratickým, kde občané teprve od státu získávají práva, a státem demokratickým, 

kde základní práva a svobody občanům přirozeně náležejí a stát jejich uplatňování 

toliko reguluje v zájmu jiných občanů a celé společnosti.“169

V socialistickém právu byla legalita vyjádřena socialistickou zákonností. Podle 

již citovaného nálezu Pléna ÚS 19/93 „ústavní zákonné texty komunistického režimu 

vesměs formulovaly generelní a pro všechny stejně platný princip legality 

(resp. tzv. socialistické zákonnosti). Již Ústava 9. května ukládala každému občanovi 

bez ohledu na funkci nebo služební postavení povinnost zachovávat Ústavu a zákony 

(§ 30). Ještě výrazněji Ústava z roku 1960 v čl. 17 odst. 1 uložila dodržování zákonnosti 

občanům i státním a společenským organizacím.. Tyto právní formy se však staly 

fiktivními a bezobsažnými všude tam, kde to politický zájem uznal za účelné.“

V českém ústavním řádu lze pojem „státní moc“ extenzivně vyložit jako 

„veřejná moc“, která kromě státní moci zahrnuje také zbytkovou veřejnou moc, 

tj. samosprávu nebo ostatní veřejnou správu. Veřejná i státní moc mají společné, že 

vystupují ve vrchnostenském postavení vůči ostatním subjektům. V podstatě jde vždy

o výkon státní moci, ovšem v určitých případech delegací či zprostředkovatelně, nikoliv

                                                
168 ŠIMÍČEK, V. et. al. Ústava České republiky : Komentář. 1. vydání. Praha : Linde, 2010. str. 54
169 PAVLÍČEK, V.; HŘEBEJK, J. Ústava a ústavní řád České republiky : Komentář, 1. díl, Ústavní 
systém. 2. vydání. Praha : Linde, 1998. str. 61
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přímo státními orgány.170

Federální Ústavní soud uvedl, že kritériem pro rozlišení propustné hranice 

veřejného a soukromého práva je ve smyslu mocenské teorie nerovnoprávné postavení 

subjektu, o jehož právech a povinnostech se rozhoduje a dále skutečnost, že obsah 

rozhodnutí nezávisí na vůli tohoto subjektu.171

V. Sládeček poznamenává, že princip uplatňování státní moci jen „v případech, 

mezích a způsoby, které stanoví zákon,“ pro všechny státní orgány, tj. orgány moci 

zákonodárné, soudní, výkonné i pro jiné státní orgány, znamená povinnosti řídit se 

zákonem při vykonávání státní moci. Formulace „v případech stanovených zákonem“ 

značí rozhodování pouze ve věcech, ve kterých zákon stanoví pravomoc, působnost 

i příslušnost. Uplatňování státní moci „v mezích, které zákon stanoví,“ je možné 

posuzovat jako zdůraznění omezenosti jednání státní moci, anebo jako zábranu proti 

excesům a zároveň záruku odpovědnosti za jednání vybočující ze zákonných mezí. 

„Způsoby výkonu státní moci“ se rozumí, že státní orgán veřejné moci může postupovat 

pouze v souladu s příslušným procesním řádem. K tomu je třeba aplikovat ústavní 

garance práva na tzv. spravedlivý proces.172

                                                
170 ŠIMÍČEK, V. et. al. Ústava České republiky : Komentář. 1. vydání. Praha : Linde, 2010. str. 55 - 56
171 Sbírka usnesení a nálezů, č. 1, Brno, 1992. s. 11
172 SLÁDEČEK, V.; MIKULE, V.; SYLLOVÁ, J. Ústava České republiky : Komentář. 1. vydání. Praha : 
C.H. Beck, 2007. str. 21
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3. Právní jistota

Významnou součástí principu právního státu je princip právní jistoty, který 

představuje především zajištění setrvalosti pravomocných rozhodnutí státní moci 

i v případě nové právní situace, která by již neumožňovala nároku vyhovět. 

E. Wagnerová uvádí, že právní jistota chrání mj. před zneužíváním práva 

za nelegitimním účelem, např. před poškozením politického protivníka nebo 

před eliminací legitimní demokratické názorové plurality.173

Také podle Ústavního soudu „ke znakům právního státu patří neoddělitelně 

princip právní jistoty a ochrany občanů v právo. Tento postup zahrnuje zákaz 

retroaktivity právních norem, resp. jejich retroaktivního výkladu. Jestliže tedy někdo 

jedná v důvěře v nějaký zákon, nemá být v této důvěře zklamán.“174

Ústavní soud České republiky byl postaven před otázku, zda dekrety presidenta 

republiky byly vydány v souladu se základními zásadami právního státu. Navrhovatel 

Rudolf Dreithaler chtěl docílit derogace jednoho z dekretů prezidenta republiky, protože 

měl být v rozporu s ústavním právem platným v roce 1945 i současným. Ústavní 

stížnost společně s návrhem na zrušení dekretu ve svém důsledku mířila proti celé 

koncepci kontinuity státu a práva zkonstruované presidentem Edvardem Benešem.

V odůvodnění nálezu Pl. ÚS 14/94 ze dne 8. března 1995 je poukázáno 

na zdrojový zákon č. 11/1918, o zřízení samostatného státu československého, který byl 

právním základem československého státu a německá okupace na tom nemohla nic 

změnit. Princip demokratické legitimity československého státu zakotvený v ústavní 

listině z roku 1920 proklamuje otevřenost i vůči mezinárodnímu rozměru, jímž byl 

behěm okupace uznáván. Oproti tomu Německá říše vytvářela faktická pravidla chování 

spontánně pomocí totalitních metod. Sama porušovala své vnitrostátní předpisy i 

mezinárodní závazky. Přijetí Mnichovské dohody a její následné prolomení vyvolalo 

násilnou okupaci, kterou není možné uznat za legitimní.

Jakékoliv právní akty v době nesvobody byly nepřímo příjímány pod nátlakem a 

je možné je pokládat za neplatné. Za vynucenou se považuje též abdikace E. Beneše 

ze dne 5. října 1938. Exilová československá vláda ji nikdy neuznala, naopak se 

                                                
173 WAGNEROVÁ, E. Koncept právního státu. In POSPÍŠIL, I.; WAGNEROVÁ, E. (eds.). Vladimír 
Klokočka Liber Amicorum : In memoriam emeritního soudce Ústavního soudu. Praha : Linde, 2009. 
str. 245
174 Nález sp. zn. IV. ÚS 215/94
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usnesla, že dřívější prezident setrvá ve své funkci do zvolení prezidenta nového. 

Pozdější Smlouva o vzájemných vztazích mezi Československou socialistickou 

republikou a Spolkovou republikou Německo, uvedená vyhláškou č. 94/1974 Sb., 

skutečně prohlásila tuto abdikaci za nulitní.

Velmi významným argumentem ve prospěch československé právní a státní 

kontinuity je mezinárodní uznání prozatímního státního zřízení. Britský ministr 

zahraničí Halifax dopisem z 21. července 1940 informuje, že vláda Jeho veličenstva 

ve Spojeném králoství s radostí uznává prozatímní československou vládu a navazuje 

s ní styky. V červenci roku 1941 učinil stejný krok Sovětský svaz a dne 26. října 1942

byl ministr zahraničí Jan Masaryk oficiálně obeznámen s platným mezinárodním 

uznáním ze strany Spojených států. Československá republika nepřestala existovat ani 

v době, kdy její území bylo obsazeno, a kdy její orgány nemohly uplatňovat nejvyšší 

moc ve státě. 

Pokud se týká způsobu tvorby dekretů, tak president republiky je sice vydával, 

ale nešlo o jeho libovůli. Dekrety navrhovala vláda a mnohdy o nich jednala Státní rada, 

později i Slovenská národní rada. Odůvodnění nálezu dále poukazuje na to, že speciální 

charakter dekretů byl způsoben nastalým mimořádným stavem, kdy československá 

státní moc nebyla schopna vykonávat zákonodárnou moc na svém území. 

Potřeba ratihabice dekretů byla naplněna ústavním zákonem č. 57/1946 Sb. 

ze dne 28. března 1946, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety presidenta 

republiky. Prozatímní národní shromáždění osvědčilo, ve lhůtě předpokládané ústavním 

dekretem č. 11/1944 o obnově právního pořádku, mechanismus zahraničního zatímního 

státního zřízení. Právní kontinuita s demokratickým Československem byla 

zabezpečena. Dekrety presidenta republiky přijaly zákonnou či ústavní sílu 

v obnoveném právním řádě.

Nejen na základě těchto skutečností dospěl Ústavní soud ke zjištění, že 

napadený dekret prezidenta republiky byl vydán legálně a legitimně. Jeho právní základ 

byl potvrzen Prozatímním národním shromážděním a byl také v souladu 

s demokratickými hodnotami československé ústavy. Splnil svůj záměr a nyní není 

možné posuzovat jeho rozpor se současným ústavním pořádkem či mezinárodní 

smlouvou. V opačném případě by Česká republika nemohla garantovat právní jistotu.175

                                                
175 Nález Pl. ÚS 14/94
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4. Zakotvení a ochrana základních práv a svobod

Ochrana práv jednotlivce, do níž je státní moc oprávněna zasahovat pouze 

výjimečně, patří k základním rysům demokratického právního státu.176

Listina základních práv a svobod je základním, nikoliv jediným, zdrojem ústavní úpravy 

základních práv a svobod. Samotná Ústava zakotvuje postavení jednotlivce mj. tím, že 

dvakrát prohlašuje Listinu za výslovnou součást ústavního pořádku, čímž jednoznačně 

vyvrací pochybnosti o její právní síle. Dále kupř. imperativem nezměnitelnosti, 

volebním právem do Parlamentu či zastupitelstev nebo v rámci zásad soudního řízení. 

Podle J. Filipa, v případě konfliktu Ústavy ČR s Listinou základních práv a 

svobod, je třeba upřednostnit ustanovení Listiny. Ta je z hlediska ochrany základních 

práv a svobod lex specialis, neboť v jejím případě jde o vždy o pohled ze strany 

jednotlivce.177

Uvozovací zákon zahrnul Listinu jako celek, včetně úvodního prohlášení. V něm 

Federální shromáždění uznává „neporušitelnost přirozených práv člověka, práv občana 

a svrchovanost zákona.“ Přirozená práva náležejí člověku nezávisle na státu. 

Svrchovanost zákona v demokratickém právním státu poskytuje nutnou právní jistotu a 

je jeho podstatnou náležitostí.178

Obecná ustanovení v hlavě první se vztahují ke všem základním právům a 

svobodám uvedených v Listině a jsou východiskem jejich výkladu.179 Znění čl. 1 

zakotvuje svobodu a rovnost v důstojnosti i v právech. Podle ústavního soudu tato 

kategorie rovnosti náleží svou povahou k sociálním hodnotám konstituující hodnotový 

řád společnosti.180 Druhá věta čl. 1 prohlašuje základní práva a svobody za nezadatelné, 

nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Taková koncepce se řadí k podstatným 

náležitostem demokratického právního státu.181

Text článku 2 se technologicky vztahuje k veřejné moci a do Listiny logicky 

nezapadá. Česká republika musí tolerovat náboženský pluralismus. Následuje 

základní princip právního státu, vázanost státní moci zákonem. Primát jednotlivce 

                                                
176 Nález I. ÚS 546/03 ze dne 28. 1. 2004, č. 12, sv. 32 Sb. n. u.
177 ŠIMÍČEK, V. et. al. Ústava České republiky : Komentář. 1. vydání. Praha : Linde, 2010. str. 71
178 PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda: II. Díl , Ústavní právo České republiky, část 1. 
2. podstatně rozšířené a doplněné vydání. Praha : Linde, 2008. str. 274
179 Usnesení I. ÚS 305/2000 ze dne 24. 10. 2000, č. 40, sv. 20 Sb. n. u.
180 Nález Pl. ÚS 4/95 ze 7. 6. 1995
181 PAVLÍČEK,V.a kol. Ústavní právo a státověda: II. Díl, Ústavní právo České republiky, část 2. Praha : 
Linde, 2004. str. 67
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nad veřejnou mocí je podepřen klíčovou zásadou legální licence, podle které „každý 

může činit, co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon 

neukládá.“182

Svoboda a rovnost v důstojnosti a právech je dále rozvedena v čl. 3, který 

obecně upravuje zákaz diskriminace, svobodu rozhodovat o své národnosti a princip, 

podle kterého nikdo nesmí být perzekuován pro uplatňování svých základních práv a 

svobod, kupř. pro účast v odborové organizaci.

Podle ustanovení čl. 4 odst. 1 musí mít ukládání povinností zákonný základ, 

můžou být tedy uloženy i prováděcím předpisem, při neporušení základních práv a 

svobod. Tím je myšleno ukládání tzv. veřejných subjektivních povinností 

charakterizujících vztah právního státu a jednotlivce, přičemž jde o výslovně zakotvené 

závazky vůči státu v podobě něco činit, něčeho se zdržet apod.183 Po zkušenostech 

s politickými směrnicemi má ústavní pravidlo ukládání povinností velký význam.

Omezení základních práv a svobod může být podle článku 4 odst. 2 stanoveno 

pouze zákonem a jen při zachování podmínek v Listině. Pokud k takové situaci dojde, 

např. kolizí jednotlivých ústavních práv a svobod, tak musí být omezení uplatňováno 

pro všechny případy stejně, nikoliv podle libovolné úvahy státního orgánu, při splnění 

stanovených podmínek.184 Základní interpretační pravidlo v čl. 4 odst. 4 ukládá, že 

při omezení základních práv a svobod musí být šetřeno podstaty a smyslu předmětných 

norem a přitom nesmí docházet ke zneužívání jejich skutečných účelů.

Hlava druhá Listiny v prvním oddílu vymezuje základní lidská práva a svobody, 

tj. způsobilost každého k právům; právo na život; nedotknutelnost osoby a jejího 

soukromí; osobní svobodu; zákaz nucené práce a služby; osobnostní práva a právo na 

ochranu soukromého a rodinného života; vlastnické a dědické právo; nedotknutelnost 

obydlí; listovní tajemství, tajemství jiných písemností a záznamů a tajemství 

dopravovaných zpráv; svobodu pohybu a pobytu; svobodu myšlení, svědomí, 

náboženského vyznání; vědeckého bádání a umělecké tvorby a právo odmítnout 

vojenskou službu; svobodu projevovat své náboženství nebo víru.

Druhý oddíl hlavy druhé míří na politická práva, tj. svobodu projevu a právo 

na informace; petiční právo; právo pokojně se shromažďovat; právo sdružovat se, 

kupř. v odborech nebo v politických stranách a politických hnutích; právo občanů 

                                                
182 Listina základních práv a svobod, čl. 2 odst. 3
183 Usnesení IV. ÚS 489/98 ze dne 12. 2. 1999, č. 14, sv. 13 Sb. n. u.
184 Listina základních práv a svobod, čl. 4 odst. 3
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podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců; 

právo občanů na přístup k veřejným funkcím za rovných podmínek; právo občanů 

na odpor. Ústavním limitem je obecný čl. 22 Listiny požadující, aby „zákonná úprava 

všech politických práv a svobod“, včetně jejího výkladu a používání, v demokratické 

společnosti „umožňovala a ochraňovala svobodnou soutěž politických sil“, která je 

podstatnou náležitostí demokratického právního státu.185

Hlava třetí navazuje na právo svobodně rozhodovat o své národnosti, upravuje 

práva národnostních a etnických menšin, tj. zákaz diskriminace jejich příslušníků; právo 

občanů tvořících národnostní nebo etnické menšiny na všestranný rozvoj; právo 

na vzdělání v jejich jazyku; právo užívat jejich jazyka v úředním styku; právo účastnit 

se řešení věcí týkajících se národnostních a etnických menšin.

Následuje obsáhlý výčet hospodářských, sociálních a kulturních práv. Mezi 

práva zakotvená v hlavě čtvrté patří právo na svobodnou volbu povolání a přípravy 

k němu; právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost; právo získávat 

prostředky pro své životní potřeby prací; tzv. svoboda koaliční, tj. právo svobodně se 

sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů, včetně principu 

na státu nezávislé odborové plurality a práva na stávku podle zákona o kolektivním 

vyjednávání; dále práva zaměstnanců na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé 

pracovní podmínky; právo žen, mladistvých a osob zdravotně postižených na zvýšenou 

ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky; právo mladistvých a osob 

zdravotně postižených na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc 

při přípravě k povolání.

Česká republika vychází podle čl. 1 Listiny z ústavní hodnoty důstojnosti 

člověka, v případě rizik spojených s věkem, zdravotním stavem nebo nemajetností, 

zajišťuje lidi prostřednictvím práva sociálního zabezpečení.186 Pouze občanským 

právem je právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří, při nezpůsobilosti k práci i 

při ztrátě živitele; lidským právem je právo, v případě hmotné nouze, na pomoc 

nezbytnou pro zajištění základních životních podmínek.“187 Především na základě 

těchto ustanovení je Česká republika sociálním státem.

                                                
185 PAVLÍČEK,V.a kol. Ústavní právo a státověda: II. Díl, Ústavní právo České republiky, část 2. Praha : 
Linde, 2004. str. 127
186 Tamtéž, str. 204.
187 Listina základních práv a svobod, čl. 30 odst. 1
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K dalším právům obsaženým v hlavě čtvrté náleží právo na ochranu zdraví; 

občanské právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky, ovšem

na základě veřejného pojištění a za zákonem stanových podmínek. Listina svěřuje 

rodičovství a rodinu pod ochranu zákona, zaručuje zvláštní ochranu dětí, mladistvých a 

ženu v těhotenství navíc chrání i v pracovních vztazích. Vzhledem k obecným 

ustanovením Listiny, musí být bezprostředně použitelný a přímo aplikovatelný 

čl. 32 odst. 3, podle kterého mají mít stejná práva děti narozené v manželství i mimo 

ně.188 Následuje právo (implicite povinnost) rodičů na péči o děti a jejich výchovu; 

právo dětí na rodičovskou výchovu a péči; právo rodičů pečujících o děti na pomoc 

státu.

Text článku 33 stanovuje právo každého na vzdělání; povinnost školní 

docházky; právo občanů na bezplatné vzdělání a na pomoc státu při studiu; možnost 

zřizovat jiné než státní školy. Práva duševního vlastnictví jsou chráněna zákony, stejně 

tak právo k přístupu ke kulturnímu bohatství. Mezi tzv. ekologická práva garantovaná 

Listinou spadá právo každé fyzické osoby na příznivé životní prostředí a právo 

na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů, které podle 

Aarhuské úmluvy náleží i právnickým osobám.

Hlava pátá upravuje právo na soudní a jinou právní ochranu. Právě tato část 

Listiny, vedle ústavního požadavku rovného postavení účastníků soudního řízení a jeho 

ústnosti a veřejnosti, včetně bezpodmínečného příkazu na veřejné vyhlášení rozsudku, 

vyjadřuje zákonodárcovo chápání procesní stránky právního státu.189

Ustanovení čl. 36 odst. 1 zakotvuje veřejné subjektivní právo na soudní a jinou 

ochranu, tj. „domáhat se stanoveným postupem svého práva u nezávislého a 

nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.“ Správní soudnictví je 

založeno čl. 36 odst. 2, kdo se cítí zasažen na svých subjektivních právech rozhodnutím 

orgánu veřejné správy, se může obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost 

předmětného rozhodnutí.

Stát realizuje veřejnou správu a také za ni nese odpovědnost. Velmi významnou 

garancí demokratického právního státu je proto záruka jeho odpovědnosti, každý má 

vůči státu právo na náhradu škody, pokud mu byla způsobena nesprávným úředním 

postupem nebo pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné moci zrušeným 

                                                
188 PAVLÍČEK,V.a kol. Ústavní právo a státověda: II. Díl, Ústavní právo České republiky, část 2. Praha : 
Linde, 2004. str. 215
189 MAN,V.; SCHELLE, K. Základy ústavního práva České republiky. Praha : Eurolex, 2006. str. 174
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pro nezákonnost.

V rámci soudního řízení Listina přiznává právo každého odepřít výpověď, 

jestliže by mu nebo osobě blízké mohla způsobit trestní stíhání; právo na právní pomoc; 

procesní rovnost všech účastníků; právo na tlumočníka v úředním jednání. Princip 

zákonného soudce vyžaduje, aby ve všech soudních procesech zákon a priori stanovil 

pravidla pro příslušnost soudu i soudce, ústavní imperativ „nikdo nesmí být odňat 

svému zákonnému soudci“ odmítá libovolné a účelové obsazení soudu ad hoc.190

Velmi frekventovaný čl. 38 odst. 2 je zdrojem práva na spravedlivý, nebo také 

řádný, proces. Inspirován mezinárodní úpravou vymezuje, že každý má právo 

na veřejné projednání jeho věci, veřejnost může být vyloučena jen v zákonných 

případech, dále má každý právo, aby jeho věc byla projednána bez zbytečných průtahů, 

v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Rozsah práva 

na spravedlivý proces není možné vykládat způsobem, který garantuje úspěch 

v řízení.191

Další články hlavy páté se v zásadě týkají pouze trestního řízení, kde jsou 

rozvedeny následující zásady, tj. nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege; 

výhradně soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy; presumpce neviny; zajištění 

práva na obhajobu; právo obviněného odepřít výpověď; res iudicata, ne bis in idem; 

zákaz retroaktivity přísnějšího zákona.

Ve společných ustanoveních hlavy šesté se nachází článek 41, který omezuje 

bezprostřední aplikovatelnost četných hospodářských, sociálních a kulturních práv. Zde 

vyjmenovaná práva mají tzv. pozitivní status, když vyžadují zajištění ze strany 

ekonomicky vyspělého státu a je možné se jich domáhat pouze v mezích prováděcích 

zákonů.

Pomocí garantovaných základních lidských práv je dosahováno rovnosti, 

svobody a spravedlnosti. Současný ústavní systém je vybaven několika dostupnými 

prostředky. Základní ustanovení čl. 4 Ústavy svěřuje základní práva a svobody pod 

ochranu soudní moci, čímž jsou vyjádřeny „zejména požadavky spojené s naplňováním 

jednotlivých kritérií materiálního právního státu.“ Současně je tím konkretizován vztah

jedince vůči státu. Jedná se velmi obsáhlé ustanovení, které postihuje pojem a pojetí 

základních práv a svobod, také představu soudní moci a jejího místa v právním státě, 

                                                
190 Nález III. ÚS 200/98 ze dne 17. 12. 1998, č. 155, sv. 12 Sb. n. u.
191 Usnesení IV. ÚS 732/2000 ze dne 5. 8. 2002, č. 24, sv. 27 Sb. n. u.
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včetně vztahu Ústavního soudu a obecných soudů.192

Ochrana orgány soudní moci „má subsidiární charakter a nastupuje tehdy, pokud 

jiný orgán veřejné moci (základní) práva určité osoby nerespektuje.“ Až krajním 

prostředkem k ochraně základních práv a svobod je ústavní stížnost k Ústavnímu soudu. 

„Musí jí však předcházet vyčerpání prostředků ochrany v systému obecného soudnictví 

a musí se jednat o porušení základních práv a svobod nad rámec čl. 4.“193

Ústavní soud opakovaně uvedl, že v jeho působnosti orgánu ochrany ústavnosti 

„není poskytovat ochranu právům bez rozdílu jejich povahy, neboť to je v kompetenci 

obecných soudů (čl. 90 Ústavy).“194

                                                
192 ŠIMÍČEK, V. et. al. Ústava České republiky : Komentář. 1. vydání. Praha : Linde, 2010, str. 73 - 74
193 SLÁDEČEK, V.; MIKULE, V.; SYLLOVÁ, J. Ústava České republiky : Komentář. 1. vydání. Praha : 
C.H. Beck, 2007. str. 41
194 Nález č. 14/2001 Sb. ÚS, sv. 21:
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5. Volná soutěž politických sil

Ustanovení čl. 5 Ústavy konstituuje politický systém, který „je založen 

na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran, respektujících 

demokratické principy a odmítající násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů.“ 

Pluralitní systém politických stran a jejich volná soutěž jsou jednou formou širší 

svobodné soutěže politických sil. Podle čl. 22 Listiny „zákonná úprava všech 

politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat 

svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti.“

Z této formulace vyplývá, že politické soutěže se mohou účastnit i jiné subjekty 

než přímo politické strany, např. občanská sdružení, lid pomocí prostředků přímé 

demokracie i prostřednictvím pluralitních sdělovacích prostředků. Na základě 

čl. 20 odst. 4 Listiny musí být tyto politické síly od státu odděleny. Srůstání stranického 

a státního aparátu není v demokratickém právním státu ústavně přípustné.195

Důležitost uvedených ustanovení spočívá ve výslovném uznání mimořádného 

významu politických stran v parlamentní formě vlády, díky čemuž nabývá Ústava ČR 

na reálnosti. Politické strany jsou „efektivním prostředkem k zapojování občanů 

do správy veřejných záležitostí.“ Pro občany jsou nástrojem „vytváření 

institucionalizované formy pro názory, postoje a činnost.“196

Demokratické zřízení se v krajním případě musí chránit zákazem určité politické 

strany. Nejvyšší správní soud dne 17. února 2010 na návrh vlády České republiky 

rozpustil Dělnickou stranu. Nosnými důvody byly závěry o protiprávním programu DS 

a jí přičitatelné protiprávní činnosti, která představovala bezprostřední riziko ohrožení 

demokracie. Nejvyšší správní soud také dospěl k závěru, že v případě rozpuštění DS ani 

nedojde k narušení „proporcionality mezi omezením práva sdružovat se v politických 

stranách a zájmem společnosti na ochraně jiných hodnot.“197

Svobodná soutěž politických sil nemůže být zrušena ani politickým rozhodnutím 

většiny, neboť je jako podstatná náležitost chráněna materiálním ohniskem ústavy.198

                                                
195 PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda: II. Díl , Ústavní právo České republiky, část 1. 
2. podstatně rozšířené a doplněné vydání. Praha : Linde, 2008. str. 291
196 ŠIMÍČEK, V. et. al. Ústava České republiky : Komentář. 1. vydání. Praha : Linde, 2010. str. 93 - 95
197 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 2. 2010, čj. Pst 1/2009 – 348. www.nssoud.cz
198 PAVLÍČEK, V. a kol. Ústava a ústavní řád České republiky : Komentář, 2. díl, Práva a svobody.
2. vydání. Praha : Linde, 2002. str. 215 - 216
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6. Respektování menšiny v politickém rozhodování většiny

Klíčová problematika demokratického uspořádání se týká pnutí mezi zájmy 

většiny a menšiny. Další základní ustanovení čl. 6 Ústavy spadající pod podstatné 

náležitosti demokratického právního státu garantuje, že „politická rozhodnutí vycházejí 

z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním. Rozhodování většiny dbá ochrany 

menšiny.“ Podle důvodové zprávy nesmí vůle většiny vést k nastolení politického 

systému vlády jedné nebo jen některé politické strany, čímž Ústava zabezpečuje 

neustálou pluralitu názorů.199

V. Klokočka uvádí, že podle demokratické ústavy je subjekt svrchované moci 

ve státě definován jako „lid“ jako celek, „a proto se hovoří o ´vůli lidu´. Avšak sotva si 

lze představit, že by se vůle lidu kryla s vůli všech jednotlivých členů celé společnosti.

Proto je vytvořen pomocný mechanismus, princip většiny, který umožňuje vůli lidu 

předběžně nalézt a učinit ji funkční.“200

Hlavním smyslem čl. 6 Ústavy je zaručit „existenci ochrany menšin napříč 

celým právním řádem.“ I v rámci příjímání většinového politického stanoviska musí být 

dbáno ochrany menšin. Jejich institucionální ochrana je v konečném důsledku důležitá 

i pro právní jistotu politických většin. Většiny ustavené pro přijetí rozhodnutí mohou 

být flexibilně proměnlivé a v průběhu času se mohou stát menšinami.201

V. Šimíček poznamenává, že ustanovení čl. 6 Ústavy se zjevně týká procesu 

politického rozhodování a tedy politických menšin. Zaručena je ochrana i jiných 

menšin, kupř. národnostních, etnických, ovšem ne na základě tohoto článku, nýbrž 

zejména obecným principem rovnosti zakotveným v Listině. Uvedené ustanovení se 

vztahuje také na jiné případy svobodného rozhodování než jen toho ve volbách.202

Mezi základní garance práv menšiny, která musí respektovat většinu, patří vznik 

většiny demokratickým způsobem; zaručení názorové plurality; možnost obrany proti 

většinovému rozhodnutí; možnost menšiny stát se v budoucnu většinou; 

nedotknutelnost některých podstatných hodnot ani rozhodnutím většiny.203

                                                
199 SLÁDEČEK, V.; MIKULE, V.; SYLLOVÁ, J. Ústava České republiky : Komentář. 1. vydání. Praha : 
C.H. Beck, 2007. str. 55
200 KLOKOČKA, V. Nové pojmy v Ústavě České republiky I. Politologický časopis, č. 1/1994. str. 9
201 ŠIMÍČEK, V. et. al. Ústava České republiky : Komentář. 1. vydání. Praha : Linde, 2010. str. 122 - 123
202 Tamtéž, str. 123.
203 Tamtéž, str. 124 – 125.
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7. Všeobecné volební právo

Za všeobecné volební právo může být považováno takové, které je po dosažení 

minimálního věku přiznáváno všem občanům daného státu. Koncepce je reakcí 

na původní volební právo omezující účast na správě věcí veřejných na vybraný okruh 

fyzických osob. Podstatou volebních censů byla limitace přístupu k volbám 

kupř. vlastnictvím majetku, vzděláním nebo pohlavím.204 Všeobecné volební právo bylo 

zakotveno na československém území až po vzniku Československa. Předtím bylo 

za všeobecné nazýváno rovné volební právo pro muže nad 24 let.205

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech poskytuje „každému 

bez jakýchkoliv rozdílů a bez neodůvodněných omezení právo a možnost volit a být 

volen v pravidelných volbách.“ Stát nesmí utvářet překážky pro uplatňování aktivního a 

pasivního volebního práva a současně musí pro tato práva vytvářet pozitivní právní 

prostředí.206 Demokratický stát musí garantovat svobodné volby, jinak by nemohlo jít 

o volby v pravém slova smyslu. Český ústavní systém svobodu voleb zakotvuje 

na několika místech.

S požadavkem svobodných voleb úzce souvisí zásada tajného hlasování. Volič 

má hlasovat způsobem zajišťujícím, že nebude možné zjistit, pro koho hlasoval.207

Tajnost hlasování umožní „každému voliči, aby mohl toliko v souladu se svým 

přesvědčením dát hlas tomu kandidátovi, kterého skutečně volit chce, aby se z této 

volby nemusel nikomu – kromě sebe samého – zpovídat.“208 Tajné hlasování je 

provedeno možností úpravy volebního lístku za plentou.

Všeobecné volební právo vymezuje podmínky aktivního a pasivního volebního 

práva oprávněných osob. Česká republika upravuje tři typy volebních censů, tj. státní 

občanství, věk v závislosti na typu voleb a trvalý pobyt po určitý čas z důvodu určité 

znalosti prostředí. Český občan nemůže být zbaven volebního práva, ovšem volební 

zákony konstruují překážky výkonu volebního práva, které se na hraně ústavnosti

pohybují.

                                                
204 PAVLÍČEK,V.a kol. Ústavní právo a státověda: I. Díl, Obecná státověda. Praha: Linde, 1998. str. 215
205 SLÁDEČEK, V.; MIKULE, V.; SYLLOVÁ, J. Ústava České republiky : Komentář. 1. vydání. Praha : 
C.H. Beck, 2007. str. 154
206 PAVLÍČEK, V. a kol. Ústava a ústavní řád České republiky : Komentář, 2. díl, Práva a svobody.
2. vydání. Praha : Linde, 2002. str. 212
207 Tamtéž jako bod 205, str. 155.
208 Rozh. č. 472/2005 Sb. NSS, seš. 3
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8. Vláda na čas

Demokracie je forma vlády, v níž se mj. ještě před uplynutím předem 

stanoveného časového období konají volby, ve kterých suverénní lid znovu legitimuje 

výkon státní moci. Konání pravidelných voleb musí být podmínkou demokratického 

státu. Ustanovení čl. 21 odst. 2 Listiny zakotvuje, že „volby se musí konat ve lhůtách 

nepřesahujících pravidelná volební období stanovená zákonem.“

Výjimku z této podstatné náležitosti demokratického právního státu představuje 

ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, jehož čl. 10 upravuje 

prodloužení volebního období. „Jestliže po dobu nouzového stavu, stavu ohrožení státu 

nebo válečného stavu podmínky na území České republiky neumožní konat volby 

ve lhůtách, které jsou stanoveny pro pravidelná volební období, lze zákonem lhůty 

prodloužit, nejdéle však o šest měsíců,“ přičemž není zakázáno, aby se tak stalo 

opakovaně. Prodloužení volebního období musí být opodstatněno mimořádnou situací.

Intervaly, v nichž je nezbytné volby uskutečnit, tedy v zásadě nesmí přesáhnout 

zákonné volební období. To se vztahuje na lhůty voleb do všech Ústavou 

předpokládaných volených orgánů. V. Pavlíček dále uvádí, že „lhůta může být zkrácena 

a mohou být vypsány předčasné volby v důsledku rezignace či smrti poslanců nebo 

z jiných důvodů.“ Ovšem lhůty si volené orgány samy prodloužit nemohou.209

Ústavní soud v průlomovém nálezu mj. poprvé formuloval zákaz retroaktivity 

ústavního zákona jako podstatnou náležitost právního státu, v souvislosti s principem 

ochrany důvěry občanů v právo. Podle názoru ÚS, jednorázovým zkrácením volebního 

období až po konstituování zastupitelského sboru „byly se zpětnými účinky změněny 

předpoklady, na základě znalosti kterých bylo voliči rozhodováno.“210

Z. Kühn část nálezu k otázce retroaktivity hodnotí „jako nejslabší a celkem 

zbytečnou,“ neboť Ústavní soud „blíže neanalyzuje, proč a zda se v daném případě 

vskutku jedná o pravou retroaktivitu,“ a ÚS také nevysvětluje uvedenou souvislost mezi 

„zákazem pravé retroaktivity s tím, zda se určitá ´retroaktivní´ změna právní úpravy 

stane obecnou formou či formou individuální.“211

                                                
209 PAVLÍČEK, V. a kol. Ústava a ústavní řád České republiky : Komentář, 2. díl, Práva a svobody.
2. vydání. Praha : Linde, 2002. str. 211 - 212
210 Nález Pl. ÚS 27/09. Bod VI./b
211 KÜHN, Z. Nad nálezem Ústavního soudu ve věci protiústavního „ústavního“ zákona č. 195/2009 Sb. 
Právní rozhledy, 1/2010. str. 28
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9. Dělba státní moci

Princip dělby moci je vyjádřen v celkovém charakteru ústavního pořádku, 

viz např. jednotlivé hlavy Ústavy. Základem je čl. 2 odst. 1 Ústavy, lid jako zdroj 

veškeré moci „vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a 

soudní.“ Podle Ústavního soudu „musí tyto tři moci existovat na sobě nezávisle, což 

neznamená, že by nebyly propojeny, ale musí být natolik samostatné, aby si jedna moc 

nemohla přisvojit pravomoci ostatních.“212

Současné teoretické schéma dělby státní (veřejné) moci obsahuje i moc kontrolní 

a moc dozorovou, proto je zjevné, že „dogma triády moci na úrovni horizontální je 

prolomeno.“ Stěžejní je význam vertikálního členění, kde má zvláštní důležitost moc 

ústavodárná. „Je svým způsobem nejvyšší mocí ve státě.“ Ústavodárce vystupuje 

„bezprostředně nejen jako zdroj, ale i jako nositel moci.“213

Elementem problematiky dělby veřejné moci je již uváděné základní ustanovení 

čl. 4 Ústavy, podle kterého „základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci.“ 

J. Filip konstatoval, že kromě vztahu Ústavního soudu k soustavě soudů čl. 4 vymezuje 

také vztah soudní a zákonodárné moci, tj. rozsah kompetencí zákonodárce v oblasti 

ochrany základních práv a svobod, a také vymezuje vztah moci soudní a výkonné, 

tj. ochranu fyzických a právnických osob před zásahy výkonné moci.214

Zákonodárná moc je výsostným tvůrcem zákona, jehož esenciální atributem má 

být všeobecnost obsahu, tj. vlastnost dopadat na případy stejného druhu a neurčitého 

počtu. Za základní princip materiálního právního státu proto Ústavní soud považuje

maximu všeobecnosti právní regulace, která je „ideálním, typickým a podstatným 

znakem zákona (resp. i právního předpisu vůbec), a to ve vztahu k soudním rozsudkům, 

vládním i správním aktům. Smyslem rozdělení státní moci na moc zákonodárnou, 

výkonnou a soudní je svěření všeobecné a prvotní mocenské regulace státu 

zákonodárství, odvozené všeobecné mocenské regulace a rozhodování o individuálních 

případech správě a výlučně jenom rozhodování o individuálních případech 

soudnictví.“215

                                                
212 Nález vyhlášený pod č. 264/2005 Sb.
213 GERLOCH, A.; HŘEBEJK, J.; ZOUBEK, V. Ústavní systém České republiky : základy českého 
ústavního práva. 4. aktualiz. vyd. Praha : Prospektum, 2002. str. 302 -303
214 ŠIMÍČEK, V. et. al. Ústava České republiky : Komentář. 1. vydání. Praha : Linde, 2010. str. 75
215 Nález vyhlášený pod č. 241/2001 Sb.
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10. Soudcovská nezávislost

J. Hřebejk uvádí, že soudcovská nezávislost patří vedle specializace a odbornosti 

k základním principům soudnictví moderního státu. Jedná se o funkční princip 

soudnictví a je vyjádřen nezávislostí moci soudní na jiných složkách státní moci; dále 

nezávislostí jednotlivých soudů na orgánech moci zákonodárné a výkonné; a také 

nezávislostí jednotlivých soudců při rozhodování.216

Text čl. 81 Ústavy ustavuje nezávislé soudy, které vykonávají jménem republiky 

soudní moc. Nezávislost soudů na moci výkonné a zákonodárné je chápána 

„institucionálně,“ což „znamená nejen oddělenost od orgánů jiného typu, ale také 

samostatnost, resp. neexistenci vztahů nadřízenosti a podřízenosti mezi jednotlivými 

soudy,“ přičemž „nezávislost rozhodování obecných soudů se uskutečňuje v ústavním a 

zákonném procesněprávním a hmotněprávním rámci.“217 Ustanovení čl. 82 odst. 1 

Ústavy upravuje nezávislost soudců při výkonu jejich funkce, „jejich nestrannost nesmí 

nikdo ohrožovat,“ odst. 2 stanoví zásadu, že „soudce nelze proti jeho vůli odvolat nebo 

přeložit k jinému soudu,“ pouze na základě kárné odpovědnosti.

Koncepci soudcovské nezávislosti v českém ústavním pořádku charakterizoval 

Ústavní soud konstatováním, že ustanovení o nezávislosti soudů vymezuje vztah moci 

soudní ke zbývajícím dvěma státním mocím a hned následující ustavní norma 

o nezávislosti soudců se vztahuje k vlastní rozhodovací činnosti soudu.218

Zabezpečit soudcovskou nezávislost znamená vytvořit podmínky pro dodržování 

klíčového čl. 95 Ústavy, podle něhož „soudce je při rozhodování vázán zákonem a 

mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu.“ K dalším zárukám soudcovské 

činnosti patří zejména jmenování do funkce prezidentem republiky (kupř. nikoliv 

aktuálním ministrem) a bez časového omezení (s výjimkou soudců Ústavního soudu 

vykonávajících funkci 10 let), přičemž je otázkou, zda by se to mělo týkat soudních 

funkcionářů - demokracie je vláda na čas; stanovení široké neslučitelnosti funkce 

soudce s jinými veřejnými funkcemi, hmotné zajištění, ochrana trestním zákoníkem.219

                                                
216 PAVLÍČEK,V. a kol. Ústavní právo a státověda: I. Díl, Obecná státověda. Praha: Linde, 1998. 
str. 318 - 319
217 SLÁDEČEK, V.; MIKULE, V.; SYLLOVÁ, J. Ústava České republiky : Komentář. 1. vydání. Praha : 
C.H. Beck, 2007. str. 627
218 Nález vyhlášený pod č. 264/2005 Sb.
219 PAVLÍČEK,V. a kol. Ústavní právo a státověda: II. Díl , Ústavní právo České republiky, část 1. 
2.podstatně rozšířené a doplněné vydání. Praha : Linde, 2008. str. 617 - 618
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11. Územní samospráva

Územně samosprávný celek (kupř. obec nebo kraj) je v demokratickém právním 

státě oprávněn relativně nezávisle obstarávat zákonem vymezený okruh vlastních 

záležitostí samostatně, tj. v rámci své samostatné působnosti. Podle Evropské charty 

místní samosprávy se jedná o „právo a schopnost místních společenství v mezích 

daných zákonem, na vlastní odpovědnost a v zájmu místního obyvatelstva upravovat a 

spravovat podstatnou část věcí veřejných.220

Privilegované ústavní postavení samosprávy územní, oproti samosprávě 

zájmové či jiné, zaručuje čl. 8 Ústavy. M. Podhrázský konstatuje, že i při spíše 

restriktivním výkladu tvrdého jádra ústavy do něj nepochybně patří právo na územní 

samosprávu územních samosprávných celků ve svých základních obrysech. Naopak

součást nedotknutelných ústavních hodnot již netvoří podrobnosti týkající se provádění 

uvedeného práva, kupř. fixní počet vyšších územních samosprávných celků.221

Právo na samosprávu mají územní samosprávné celky, jakožto územní 

společenství občanů, výslovně zaručeno čl. 100 odst. 1 Ústavy. Podstatou ústavního 

zaručení samosprávy obcí a vyšších ÚSC je, že jejich obyvatelé mohou prostřednictvím 

voleného zastupitelstva sami spravovat vlastní záležitosti, např. v rámci zákona 

upravovat právní předpisy. Podle některých názorů „správa věcí veřejných“ ve smyslu 

čl. 21 odst. 1 Listiny „zahrnuje také účast občanů na výkonu územní samosprávy, a že 

tedy územní samosprávu lze nazírat i jako politické právo jedince.“222

Z hlediska případného střetu ve vztazích založených vertikální dělbou veřejné 

moci, mohou orgány ÚSC brojit u Ústavního soudu proti nezákonnému zásahu státu,

a to prostřednictvím zvláštní ústavní stížnosti.223 Na rozdíl od obecné ústavní stížnosti, 

která musí mít ústavní rozměr, v případě tzv. komunální stížnosti je „přezkumný práh 

snížen na hranici zákonnosti.“ Z toho vyplývá ústavní možnost ochrany práva ÚSC 

na (v zásadě státem nerušenou) územní samosprávu nejen na základě čl. 8, ale i 

na podkladě práv garantovaných zákonem, viz čl. 101 odst. 4 Ústavy.224

                                                
220 GERLOCH, A.; HŘEBEJK, J.; ZOUBEK, V. Ústavní systém České republiky : základy českého 
ústavního práva. 4. aktualiz. vyd. Praha : Prospektum, 2002. str. 269
221 ŠIMÍČEK, V. et. al. Ústava České republiky : Komentář. 1. vydání. Praha : Linde, 2010. str. 140 - 141
222 SLÁDEČEK, V.; MIKULE, V.; SYLLOVÁ, J. Ústava České republiky : Komentář. 1. vydání. Praha : 
C.H. Beck, 2007. str. 66
223 Ústava, čl. 87 odst. 1 písm. c)
224 Tamtéž jako bod 221, str. 141 – 142.
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12. Nezměnitelnost materiálního ohniska

Odborná literatura se zabývá otázkou, z jakého důvodu ústavodárce nesmí 

změnit některé významné ústavní hodnoty, když on sám imperativ nezměnitelnosti 

schválil. Podle německé doktríny nesmí dojít k situaci, aby příkaz nezměnitelnosti

podstatných náležitostí se stal bezpředmětným tím, že sám bude ústavně odstraněn. 

P. Holländer dodává, že „v opačném případě imperativ nezměnitelnosti, jeho zakotvení 

v demokratických ústavách, ztrácí rozumný smysl,“ a proto je nutno samotný příkaz 

nezměnitelnosti materiálního ohniska Ústavy podřadit mezi podstatné náležitosti 

demokratického právního státu.225

Nezměnitelnost samotného materiálního ohniska je významná také vzhledem 

k mezinárodním závazkům České republiky. Ústavní soud k tomu v nálezu Lisabon I 

konstatuje, že „výklad domácího práva souladně se závazky ČR vyplývajícími z jejího 

členství v EU je omezen možným významem ústavního textu. Článek 1 odst. 2 není 

ustanovením způsobilým libovolně měnit význam jiného ústavního ustanovení.“ 

V případě nemožnosti domácího výkladu souladného s evropským právem může jen 

ústavodárce změnit ústavu, „tuto pravomoc může ovšem ústavodárce vykonávat jen 

za podmínky zachování podstatných náležitostí demokratického právního státu, jež 

nejsou v dispozici ústavodárce, pročež pravomoc měnit tyto náležitosti nelze přenést ani 

smlouvou podle čl. 10a Ústavy.“226

Podle V. Šimíčka by nezměnitelnost materiálního ohniska byla dána, i pokud by 

čl. 9 odst. 2 vůbec neexistoval, i když by bylo obtížnější imperativ nezměnitelnost 

z ústavního pořádku dovodit. „Tím, ústavodárce v Ústavě České republiky výslovně 

zakotvil svoje sebeomezení, je tímto nezaložil, nýbrž pouze potvrdil, deklaroval.“227

K. Klíma uvádí, že „interpretačním vodítkem pro výklad pojmu demokratické 

Ústavy je historická tradice ústavních změn.“ Z ní můžou být vyvozeny mj. odpovědi 

na otázku, zda existují nepsaná pravidla revize Ústavy, včetně zákazu změny jejího 

pevného jádra. „Ústava je omezením a racionalizací moci a slouží k rozvoji svobodného 

ústavního života.“ Tento základní smysl „nemůže být předmětem ústavní změny.“228

                                                
225 HOLLÄNDER, P. Materiální ohnisko ústavy a diskrece ústavodárce. Právník, č. 4/2005. str. 327
226 Nález Pl. ÚS 19/08, bod 114.
227 ŠIMÍČEK, V. et. al. Ústava České republiky : Komentář. 1. vydání. Praha : Linde, 2010. str. 157
228 KLÍMA, K. a kol. Komentář k Ústavě a Listině. 2. vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. str. 110
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Závěr

Na základě ústavních východisek lze vyhodnotit, že Československá republika 

sice nebyla za právní stát výslovně ústavně označena, ovšem na základě uvedených 

skutečností jím nepochybně byla. Důkazem jest především ústavně zakotvená idea 

suverenity lidu propojená s limitací jednání státní moci a koncepcí rozsáhlého katalogu 

lidských práv, včetně výrazné ochrany menšin. Ústavní listina z roku 1920 

neobsahovala výslovnou úpravu materiálního ohniska, přesto nebyla hodnotově 

neutrální. Jak potvrdil Ústavní soud České republiky, zakotvovala demokratickou 

legitimitu státního zřízení zdůrazňující vazbu na hodnotový řád. Obsahovala tak určité 

„podstatné náležitosti,“ ze kterých československý právní stát vycházel. Jejich 

zásadnější změna (by) znamenala zhroucení demokratické koncepce a celkového 

právního mechanismu československého státu.

Kapitolu pojednávající o době nesvobody a o obnovení demokratického 

právního státu lze shrnout optikou Ústavního soudu České republiky. Soudní rozhodnutí 

v České republice nemají formálně precedenčí význam, nejsou obecně závazné 

pro obdobné případy, přesto se nález Pl. ÚS 14/94 stal materiálně výchozím pro další 

případy stojící na otázce legality a legitimity dekretů nejen zatimního státního zřízení,

ale zároveň i dnešního demokratického právního státu. Ústavní soud v něm nedopustil 

otevření Pandořiny skříňky a zamezil komparaci ústavních dekretů prezidenta republiky 

se soudobým ústavním řádem. Jinak by mohlo dojít k citelnému zásahu do principu 

právní jistoty, která spadá do rozsahu podstatných náležitostí demokratického právního 

státu. Nejen ústavní dekret presidenta republiky o obnovení právního pořádku tak zůstal 

legálním a legitimním zdrojem poválečného právního řádu.

Ústava 9. května byla připravována s demokratickými ideály, ovšem únorové 

události přinesly orientaci na socialistický východ. Způsoby fungování veřejných 

orgánů určovaly nejen zákony, ale předně zásady lidově demokratického zřízení.

Ty byly dokonce postaveny na úroveň dnešního materiálního ohniska, když bylo 

zakotveno, že účinností Ústavy 9. května pozbývají platnosti všechny dosavadní ústavní 

i jiné zákony, pokud mj. odporují zásadám lidově demokratického zřízení.
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Ústavně garantovaná základní občanská práva byla výrazně prolamována a 

společně s povinnostmi občanů byla pod přísným dohledem státní moci. Politická 

pluralita neexistovala a jednotná státní moc nebyla legitimována demokratickými 

volbami. V podmínkách třídního pojetí práva, neboli vůle vládnoucí třídy povýšené 

na zákon, se celý ústavní řád stal pouze fasádní deklarací. Československá socialistická

republika nebyla demokratickým právním státem.

Socialistická ústava se otevřeně hlásila k třídnímu pojetí práva, omezovala 

občanská práva, nepřipouštěla politickou pluralitu, ani dělbu moci. Totalitní režim 

neposkytoval prostor pro uplatňování zásady rovnosti, nejvýrazněji útočil na politická 

práva a osobní svobody. Socialistická zákonnost měla význam jako nástroj hospodářské 

a kulturní výstavby. Mnoho podobných neurčitých ústavních pojmů, např. socialistické 

soužití, zájmy společnosti pracujících, socialistické právní vědomí, se stalo 

pramenem právní nejistoty při výkonu základních práv a svobod. K tomu výrazně 

přispívala skutečnost, že pouze prostřednictvím politických direktiv bylo možné ukládat 

nejrůznější povinnosti. Orgány veřejné moci tak nebyly vázány jen zákony, ale 

především socialistickými směrnicemi. Socialistická ústava jednoznačně odmítala a také 

odstranila demokratický právní stát. Československý veřejný život vycházel z vedoucí 

úlohy komunistické strany ve společnosti i ve státě.

Nerespektování principů právního státu vedlo ke stále negativnějšímu pohledu 

na tehdejší podobu socialismu. Vedle toho nebyla zdárně vyřešena otázka slovenské 

svébytnosti. Pražské jaro postupně nadějně směřovalo k uvolnění totalitních poměrů, 

ovšem nechtěně rezultovalo v agresivní vojenský akt. Ten neblaze ovlivnil připravované 

ústavní formování československé federace a obnovil výchozí bod tehdejší společnosti, 

tj. vedoucí postavení komunistů.

Prohlášení Charty 77 umně vystihuje důvody, díky nimž během procesu 

normalizace docházelo až k úplnému potlačení řady občanských práv, např. podřízenost 

veškerých státních institucí buď politickým direktivám aparátu vládnoucí strany, nebo 

rozhodování mocensky vlivných jedinců. Vůbec nebyl normován způsob tvorby 

zákulisních politických směrnic, které byly v podstatě ústavnímu řádu nadřazené, a tak 

neexistovala eventualita obrátit se na nestrannou instanci. Pojem právního státu se 

v ústavní rovině poprvé objevil v návrhu ústavy v roce 1989.
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Prvním významným ústavním krokem po listopadových událostech bylo 

vypráznění ústavního prostoru od vedoucí úlohy komunistické strany. Následovaly další 

ústavní zákony demontující socialismus. Nová společnost hledala svá východiska 

v principech demokratického právního státu. Složitá procedura přeměny ústavního 

systému mířila zvláště na zajištění základních práv a svobod, na soudcovskou 

nezávislost, na volnou politickou soutěž, na uvolnění jednotného hospodářství, 

na vytvoření soukromého vlastnictví nebo na opětovné umožnění územní samosprávy.

Polistopadový ústavní řád byl podložen především Listinou základních práv a 

svobod, obdařenou původně nadústavní silou. Její značný význam se opírá o rozsáhlý 

katalog ústavně zaručených základních lidských práv a svobod, z nichž mnohé směle 

aspirují na nezměnitelné náležitosti demokratického právního státu. Základem je 

„neporušitelnost přirozených práv člověka, práv občana a svrchovanost zákona.“ Listina 

zaručuje politická práva, včetně svobodné soutěže politických sil, a zakotvuje důležité 

soudní podmínky efektivního fungování právního státu. Ve svém celku v podstatě 

precizně dokumentuje nedostatky předlistopadové společnosti a nový hodnotový obrat 

ve vztahu jedince a státu.

V rámci demokratického přetváření československé federace se zásadně 

pozměnilo rozložení kompetenčních sil. Decentralizace ústřední státní moci kýžený 

efekt nepřinesla a spory o pojetí federace vyústily až v rozpad federace. Nenásilný 

ústavní rozvod a pokračující demokratický rozvoj obou republik lze přesto dnešním 

pohledem hodnotit kladně, i protože právní kontinuita České republiky 

s československou federací byla ústavně zajištěna.

Hodnoty obsažené v Ústavě České republiky jsou východisky již samostatného 

českého státu. Mezi demokratické základy právního státu patří, ve smyslu ustanovení 

čl. 1 odst.1 ve spojení s čl. 9 odst. 3 Ústavy, zejména ustavující a ustavená moc 

svrchovaného lidu; vázanost veškeré veřejné moci zákonem a s úctou k právům a 

svobodám člověka; dělba veřejné moci mj. s nezávislým soudnictvím; dodržování 

mezinárodních závazků; politická pluralita; právní jistota v politickém a jiném 

rozhodování; konstantnost judikatury Ústavního soudu; rigidita tvorby ústavních 

zákonů; absolutní nezměnitelnost podstatných konstitutivních hodnot; hierarchie 

právních předpisů; kontrola ústavnosti a zákonnosti; všeobecnost zákona; demokratická 

vláda na čas; principy volebního práva; záruky územní samosprávy; ekologické aspekty 

v hospodářské a jiné činnosti státu nebo princip právní jistoty.
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V demokratickém státoprávním uspořádání v minulostí převládal formální 

právní stát, jenomže formalistická věrnost zákonům nereagovala na společenský vývoj a 

nedokázala zabránit nástupu totalitních režimů. Formálně demokratické ústavy byly 

hodnotově neutrální, vázaly instituty a procesy pouze na dodržování zákonů, 

před kterými byly všechny subjekty v rovném postavení. Materiální právní stát očekává 

navíc obzvláště ústavu či základní zákon zakotvující regulativní ideje, které se neustále 

vyvíjejí a jejichž právní ochrana má dosah na celý společenský systém.

Moderní demokratický právní stát je tedy myslitelný jen zároveň jako ústavní

stát, neboť jeho činnost je nazírána ústavností. Veřejná moc dodržuje právo a veškeré 

její konání ze zákona vychází. Demokratická společnost uskutečňuje vázanost státní 

moci právem i s použitím mezinárodního hlediska. V obsahu právních předpisů se 

výrazně zobrazují spravedlivé hodnoty. Formální legalita je doplněna o nový rozměr, 

legitimitu demokratického režimu. Závažným problémem moderního právního státu je 

hypertrofie právních norem.

Materiální ohnisko musí být vymezeno pomocí materiálního (demokratického) 

právního státu, který obsahuje podstatné náležitosti, jejichž změna je nepřípustná, neboť 

by mohla přinést narušení demokratického mechanismu státu. Demokratický právní stát 

je vymezen určitými nadpozitivními konstitutivními hodnotami, které jsou mantinelem 

demokracie vůbec. Smyslem materiálního ohniska je tak ochrana nejdůležitějších

ústavních hodnot, aby nehrozil přechod k nedemokratickému systému vlády.

Prvkem ústavního státu je rigidní ústava, tj. ztížení procedury její změny, 

přičemž materiální ohnisko ústavy představuje absolutní rigiditu. Změna ústavy je 

mimořádným a samo limitujícím oprávněním, nemůže být samozřejmá. Ústavně 

konformní může být pouze taková změna, která garantuje identitu a kontinuitu ústavy. 

Neurčitá formulace právních pojmů a jejich účelová interpretace je typickým znakem 

totalitního režimu. Ideální demokratické hodnoty nesmí být ohroženy ani interpretací, 

konkretizace podstatných náležitostí nesmí směřovat k odstranění základů 

demokratického státu.

Nezměnitelná ustanovení ústavního řádu mají nadpozitivní charakter a nemohou 

být systémově modifikována ani ústavními zákony. Ústavní soud demonstroval, jak lze 

čelit ústavnímu zákonu ohrožujícímu demokratické zřízení, když zrušil ústavní zákon o 

zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny, čímž si do budoucna přisvojil roli 

finálního arbitra, aniž by uvedl důvody, proč jím má být právě on a nikoliv někdo jiný.
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Ústavní tribunál, po dřívějším více než extenzivním výkladu institutu ústavního 

pořádku a po současném vynalezení cesty ke zrušení ústavních předpisů, obrovsky 

posílil své pravomoci, a to opakovaně kontroverzním způsobem. Důsledkem je, že 

v České republice postačuje jen devět přítomných „svrchovaných“ soudců Ústavního 

soudu ke zrušení ústavního zákona, jenž musí být přijímán velmi rigidní ústavní 

procedurou. Je snad moderní ústavní stát „státem ústavního soudu?“

Ústavní soud je sice strážcem ústavnosti, jenže v případě imperativu 

nezměnitelnosti se jedná o nadústavní hodnoty. V úvahu mohly přicházet i jiné 

možnosti ochrany materiálního ohniska, kupř. zvláštní senáty složené ze zástupců 

nejrůznějších soudních instancí či ústavních odborníků, nejvyšší soudcovská rada 

mezinárodní či unijní ochrana nebo referendum. Přes nespornou normativní povahu 

materiálního ohniska, Ústava tuto pravomoc Ústavnímu soudu výslovně nesvěřuje,

proto by její použití, pokud vůbec nějaké, mělo být skutečně nejzazším řešením.

Zkrácení volebního období za účelem konání demokratických voleb, i když bylo 

provedeno ústavně nemorálně, není třeba hodnotit jako natolik zásadní modifikaci 

ústavního systému, aby mohla potencionálně ohrozit jeho strukturu. Disentující soudce 

ÚS J. Musil nepovažuje zásadu, že nelze zkrátit volební období, dokonce ani 

za základní princip volebního práva. Pro Plénum ÚS se naopak tato skutečnost stala 

jedním z rozhodujících argumentů. Ústavní soud naznačuje svou nadřazenost soudní 

moci, přestože rozsah jeho pravomocí je beztak mimořádně značný.

Ideu podstatných náležitostí demokratického právního státu ústava výslovně 

formálně nevymezuje, ani Ústavní soud obsáhlejší vysvětlení nepodal. Dynamický 

koncept imanentních mezí je interpretován postupně, např. rozborem ústavních otřesů. 

Z celkové myšlenky ústavního státu lze dovodit, že různé podstatné hodnoty mohou být 

v základním zákoně státu obsaženy, aniž by musely být pozitivně upraveny. Vždy je 

potřeba citlivě posuzovat, které ústavní statky mají být uplatňovány striktně, tj. zda se 

jedná o atribut demokratického právního státu nebo dokonce o jeho podstatnou 

náležitost, která by v případě své změny dokázala zvrátit demokratický režim.

Mezi podstatné náležitosti České republiky patří svrchovanost lidu společně 

s požadavkem dělby veřejné moci. Lid je jediným zdrojem veškeré státní moci, kterou 

vykonává přímo či nepřímo v rámci moci konstituované, zejména prostřednictvím 

orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Suverénní lid má právo na odpor, předně

při změně demokratického řádu základních práv a svobod.
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Institucionální dělba moci zaručuje vzájemnou limitaci nejvyšších představitelů

státní moci. Brání nežádoucí koncentraci a centralizaci veřejné moci, která by mohla 

vést k nastolení nedemokratického režimu, i proto se řadí k podstatným náležitostem 

demokratického právního státu. Stejně tak územní samospráva, zřízená po zrušení 

národních výborů, významně přispívá k zajištění efektivního vyvažování rozsahu 

pravomocí částí veřejné moci. Možnost správy vlastních záležitostí podle místně 

dostupných schopností, samospráva, patří k charakteristickým znakům soudobé 

demokracie.

K podstatným náležitostem právního státu nepochybně patří klíčová vázanost 

veřejné moci zákonem. Státní moc slouží suverénnímu lidu a je při své činnosti 

omezena zákonem. Legalita výkonu státní moci znamená také předvídatelnost jednání 

orgánů veřejné moci a přispívá k právní jistotě. Oproti tomu socialistická zákonnost 

byla právní nejistotou, šlo o metodu uskutečňování moci dělnické třídy. Fungování 

vzájemných občanských práv a povinností je založeno na ústavní zásadě legální licence, 

podle níž je v demokratickém státě právem dovoleno vše, co není právem zakázáno.

Volná soutěž politických sil je předpokladem výkonu politických práv a svobod 

garantovaných Listinou. Zásadní charakteristikou ústavního státu je zájem na tom, aby 

nedocházelo k limitaci politických práv, kupř. ve volebních kláních nebo ve svobodě 

projevu. Podstatou ochrany menšin je udržovat politický systém otevřený natolik, aby 

každá menšina měla možnost proměnit se pokojně ve většinu. Všeobecným volebním 

právem je zajištěno široké uplatnění svrchovanosti lidu. Demokracie musí být vláda na 

předem stanovenou dobu, kterou nelze prodlužovat z jiných než naprosto mimořádných 

důvodů.

Nezbytnou součástí pevného jádra ústavy musí být zakotvení a ochrana 

základních práv a svobod. Listina sice formálně ústavním zákonem není, ale má jeho 

sílu, neboť je (hned dvakrát) prohlášena za součást ústavního pořádku. Ochrana 

základních práv a svobod je v běžném zákonodárství vyjádřena nejrůznějšími způsoby 

tak, aby Česká republika byla reálně „demokratický právní stát založený na úctě 

k právům a svobodám člověka.“ Důkazem je kupř. skutečnost, že nový trestní zákoník

ve zvláštní části, v rámci pořadí jednotlivých chráněných abstraktních duchovních 

hodnot zahajuje ochranou života, zdraví a svobody člověka, kdežto socialistický trestní 

zákon měl v čele ochranu republiky a jejich orgánů.
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Nedávná minulost prokázala, že zakotvení základních práv a svobod se musí 

krýt s jejich vymahatelností, jinak půjde o fasádní a proklamativní ustanovení. 

Socialistická ústava nezávislé soudnictví fakticky garantovat nedokázala. 

Vymahatelnost veřejných a soukromých subjektivních práv je třeba garantovat 

soudcovskou nezávislostí. Aktuální otázkou je, kam až dnešní nezávislost soudů sahá. 

V rámci nestrannosti soudců musí být zajištěna zejména objektivita rozhodování.

Za podmínky existence současného ústavního systému ústavní pořádek obsahuje 

nezměnitelné a normativní ustanovení o materiálním ohnisku.
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Resumé

Diplomová práce se ve svém souhrnu zabývá vztahem státu a práva 

v československém a v českém ústavním prostoru. Rozhodujícím podnětem pro její 

vypracování byla historicky první derogace ústavního zákona Ústavním soudem České 

republiky. Nosným důvodem průlomového nálezu byl rozpor napadeného ústavního

předpisu s materiálním ohniskem Ústavy, které chrání její demokratickou konstrukci.

Cílem diplomové práce je prozkoumat podstatu, obsah a ochranu

nejdůležitějšího ústavního východiska České republiky, tj. imperativu nezměnitelnosti 

podstatných náležitostí demokratického právního státu. Prostředkem jsou mj. historické 

a revoluční přeměny principu právního státu.

V první části diplomová práce věnuje pozornost klíčovým dějinným událostem, 

které znamenaly zvrat v koncepci právního státu. Z hlediska ústavních pramenů 

analyzuje vznik demokratického Československa, dobu nesvobody a obnovu právního 

pořádku po 2. světové válce, únorové události a Ústavu 9. května, socialistickou ústavu, 

pražské jaro, vznik československé federace a Prohlášení Charty 77, ústavní obnovu

politického pluralismu v polistopadové společnosti.

Druhá část v rámci charakteristiky materiální ohniska Ústavy nejprve vymezuje 

princip demokratického právního státu. Následně popisuje vznik a podstatu myšlenky 

materiálního ohniska. Tato část ještě uvádí možnosti ochrany materiálního ohniska, 

aktivistickou roli Ústavního soudu a příklady evropské úpravy.

Diplomová práce ve třetí části, na základě předchozího bádání, zařazuje mezi 

nezměnitelné ústavní hodnoty či podstatné náležitosti demokratického právního státu

svrchovanost lidu; vázanost veřejné moci zákonem; právní jistotu; zakotvení a ochranu 

základních práv a svobod; volnou soutěž politických sil; respektování menšiny 

v politickém rozhodování většiny; všeobecné volební právo; vládu na čas; dělbu státní 

moci; soudcovskou nezávislost; územní samosprávu; nezměnitelnost materiálního 

ohniska.

Klíčová slova: Materiální ohnisko; demokratický právní stát; podstatné náležitosti.
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The material core of the Constitution - Abstract

This thesis is about the relation between the state of the Czech Republic and 

Czech and Czechoslovakian constitutional area. The deciding impulse leading to 

the elaboration of this topic was historically the first derogation of constitutional act by 

the Constitutional Court of the Czech Republic. The reason of the groundbreaking 

judgement was the conflict of the challenged constitutional act and the material core of

the Constitution which protects its democratic frame.

The aim of the thesis is to explore the form, content and protection of the most 

important constitutional base of the Czech Republic, i.e. the imperative of inflexibility 

of the democratic state law material attributes. The way how to deal with that is to 

review historical and revolutionary changes of the legal state principle.

The first part of the thesis concentrates on fundamental historical events which 

resulted in the reversal of the legal state concept. In the terms of constitutional sources 

of law it analyzes the formation of the democratic Czechoslovakia, the wartime period 

of submission and the restoration of legal order after the Second World War, 

the Communist takeover in February and the Ninth-of-May (1948) Constitution, 

the Socialist Constitution, the Prague Spring, the Manifesto of the Charter 77, 

the constitutional restoration of the political pluralism after the Velvet revolution.

The second part of the thesis defines the democratic legal state principle within 

the characteristic of the Constitution material core first. Subsequently it describes 

the origin and the essence of the material core idea. Next, this part presents possibilities

of the material core protection, the active role of the Constitutional Court and examples 

of the European legislation.

The third part of the thesis, resulting from the previous research, includes

the sovereignty of the nation and its people among the inalterable constitutional values 

or essential elements of the democratic legal state; the public authority being bound by 

law; establishment and protection of the fundamental rights and freedoms; free political 

competition; respect for minorities within the frame of majorities political decisions; 

universal suffrage; time-limited government; division of government; judicial 

independence; local government and material core inflexibility.

Keyword catalogue: Material core; democratic legal state; essentials elements.


	Obsah
	Úvod
	I. Československá ústavní úprava právního státu
	1. Období let 1918 - 1948
	1.1 Československá republika
	1.2 Doba nesvobody a obnovení právního pořádku
	1.3 Poválečné období

	2. Socialistická zákonnost
	2.1 Ústava 9. května
	2.2 Socialistická ústava
	2.3 Pražské jaro a československá federace

	3. Návrat k politickému pluralismu
	3.1 Polistopadový vývoj
	3.2 Listina základních práv a svobod
	3.3 Přijetí Ústavy České republiky


	II. Materiální ohnisko Ústavy
	1. Demokratický právní stát
	1.1 Princip právního státu
	1.2 Formální právní stát
	1.3 Materiální právní stát

	2. Podstata materiálního ohniska
	2.1 Formování myšlenky
	2.2 Zakotvení materiálního ohniska Ústavy
	2.3 Obsah materiálního ohniska

	3. Ochrana materiálního ohniska
	3.1 Rigidita ústavy
	3.2 Role Ústavního soudu
	3.3 Přezkum ústavních zákonů v Rakousku a v Německu


	III. Podstatné náležitosti České republiky
	2. Vázanost veřejné moci zákonem
	3. Právní jistota
	4. Zakotvení a ochrana základních práv a svobod
	5. Volná soutěž politických sil
	6. Respektování menšiny v politickém rozhodování většiny
	7. Všeobecné volební právo
	8. Vláda na čas
	9. Dělba státní moci
	10. Soudcovská nezávislost
	11. Územní samospráva
	12. Nezměnitelnost materiálního ohniska
	Závěr
	Použitá literatura
	Resumé
	The material core of the Constitution - Abstract



