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                                     P o s u d o k     o p o n e n t a 
                       o dizertačnej práci JUDr. Pavla   O n d ř e j e k a 
 
„Princip proporcionality a jeho aplikace  v oblasti  lidskoprávních  norem“ 
 
  
I. O náhodnej súvislosti počas písania posudku 
 
Možno to pripísať náhode, že pri čítaní dizertačnej práce JUDr. Pavla Ondřejeka 
som z marcovej pošty vybalil prvé číslo časopisu Ratio Juris z roku 2012, ktoré 
obsahuje okrem iného diskusiu na tému právo, morálka a existencia ľudských 
práv. Tretí príspevok v poradí od autora José Juana Moresa sa venuje spôsobom 
riešenia konfliktov ústavných práv (Ways of Solving Conflicts of Constitutional 
Rights). Druhá časť jeho názvu po dvojbodke znie: proporcionalizmus 
a špecifikacionizmus (Proportionalism and Specificationalism). Aj uvedené 
skutočnosti svedčia o tom, že diskusia v tejto oblasti, súvisiaca s podnetmi 
Roberta Alexyho (v uvedenom čísle Ratio Juris jeho príspevok nesie názov   
Law, Morality, and the Existence of Human Rights) nekončí. 
 
II. Ví ťazné ťaženie princípu proporcionality? 
    
Dizertant  sa v predloženej práci podľa vlastných slov pokúša „popísať 
a rozvinúť teóriu princípu proporcionality pri rozhodovaní o medziach 
základných  práv“.  Práca  sa  člení  na  dva  väčšie  celky, na  všeobecnú  časť, 
ktorá sa uzatvára úvahou o univerzálnosti princípu proporcionality 
a o hraniciach tohto ponímania, a na osobitnú časť venovanú modelom tohto 
princípu v rôznych právnych systémoch.  
Úvodné terminologické poznámky sa týkajú pojmov základné práva, ľudské 
práva. Pavel Ondřejek vychádza z ťažiskového  rozdielu medzi Grundrechte a 
Menschenrechte (pozri najnovšie aj Jürgen Habermas o ľudských právach 
a základných právach v eseji Zur Verfassung Europas, 2011).  
V tretej kapitole práce prvej časti práce autor predkladá analýzu vývoja 
filozofickoprávnych pohľadov na princíp proporcionality. Tri štandardné zložky 
tohto princípu sa sformovali na konci prvej dekády rozhodovacej činnosti 
Ústavného súdu Spolkovej republiky Nemecko (1958), ako to dizertant správne 
popisuje (s. 73 a n. a s. 131). Ako štipendista DAAD som v akademickom roku 
1991/1992 mal možnosť po prvý raz sa podrobnejšie oboznámiť s prácami 
a s judikatúrou vo vzťahu k tejto téme [Bröstl, A.: O činnosti Ústavného súdu 
Spolkovej republiky Nemecko (Teória právnych princípov) Justičná revue, 44, 
1992, s.67-71.]. Princíp  proporcionality sa aj v Slovenskej republike  po vzniku 
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Ústavného súdu Slovenskej republiky až postupne stal predmetom záujmu 
v jeho rozhodovacej činnosti (napr. PL. ÚS 33/95, PL. ÚS 52/99); v štandardnej 
podobe sa test proporcionality uplatňuje v posledných rokoch  (v tejto súvislosti 
porovnaj zmienený nález PL. ÚS 4/94 Ústavného súdu Českej republiky z 12. 
októbra 1994, v dizertačnej práci  na s. 81 a  s. 126., resp. kritický názor Pavla 
Holländera  vo vzťahu k jeho uplatňovaniu v náleze PL. ÚS 1/08 z 20. mája 
2008 o poplatkoch v zdravotníctve, na s. 82.). 
Ani v Spolkovej republike Nemecko však aplikácii princípu proporcionality 
vždy ruže nekvitnú: ohrozenie osobitnej povahy ľudských práv, iracionalitu 
procesu pomeriavania mu vyčíta Jürgen Habermas. Názor Stavrosa Tsakyrakisa 
v tomto kontexte vyznieva ešte ostrejšie (útok na ľudské práva), jeho 
interpretácia v práci je trochu skratkovitá a zjednodušená. 
Relevantná je otázka autora: Možno chápať test proporcionality ako univerzálny 
test pri pomeriavaní akýchkoľvek hodnôt a princípov alebo iba v oblasti 
obmedzenia základných práv (Beattyho prístup, resp. prístup Spolkového 
ústavný súd, ako aj Holländerov prístup; s. 70 a n.)? 
Dizertatnt podrobuje testu aj metódu „balancing“ (ktorá na rozdiel od princípu 
proporcionality vznikla v súkromnom práve a až neskôr sa rozšírila do oblasti 
verejného práva), tak ako vyplýva z rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu 
Spojených štátov amerických (a ktorá nikdy nedosiahla takú mieru uznania ako 
Verhältnismäßigkeitsprinzip v Európe). Nezabúda na zaradenie diskusie 
o prípade Heller.  Zaujímavé uplatnenie metódy balancing  je zreteľné pri 
hlbšom pohľade na niektoré rozhodnutia 5:4 Najvyššieho súdu Spojených štátov 
amerických, na ktoré pravidelne a kriticky poukazuje Ronald Dworkin (Bröstl, 
A.: Zdvihnutý prst Ronalda Dworkina alebo ako falanga Najvyššieho súdu 
Spojených štátov amerických prekacuje tradičné doktríny ústavného práva. In: 
Lengyelová, D. (Ed.): Pluralizmus moci a práva. Zborník z medzinárodnej 
vedeckej konferencie  25.-27. marca 2009 v Tatranskej Štrbe. Bratislava 2009, s. 
357-366.). Z nich vo vzťahu k 1. Dodatku Ústavy Spojených štátov amerických, 
možno spomenúť napr. Morse v. Frederick 551 U. S. 393 (2007).   
Vo vzťahu ku kapitole 12 o Veľkej Británii by otázka mohla znieť: možno 
anglické „unreasonableness“ prekladať ako Verhältnismäßigkeit? 
Dizertačná práca predstavuje originálne dielo napísané lege artis, používajúce 
štandardné metódy vedeckej práce. Pavel Ondřejek v tejto práci preukazuje 
výbornú znalosť relevantnej domácej i zahraničnej odbornej spisby a judikatúry, 
ako aj schopnosť kriticky s ňou pracovať (okolo 215 titulov sa nachádza 
v zozname použitej literatúry, v skutočnosti sa domnievam, že ich je viac, čo 
môže poľahky dokumentovať impozantný poznámkový aparát so 661 
poznámkami pod čiaru vo vzťahu k 185 stranám textu. Poznámky netvoria 
ornament či apendix sú funkčné a dopĺňajú význam textu, resp. približujú jeho 
kontext, oživujúc ho príkladmi). Podľa mňa možno jednoznačne  uviesť, že 
dizertant sa osvedčuje   vo víre  diskusie zoči-voči renomovaným autorom, 
nestráca rozvahu a uvážlivosť a pristupuje k riešeniu nastolených otázok 
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formulovaním vlastných stanovísk a záverov. K prednostiam práce patrí jej 
jasný štýl, vedecká erudovanosť a koncíznosť vo vyjadrovaní myšlienok a téz 
a pri ich dokazovaní, vychádzajúca z náročnosti autora voči sebe samému. 
Predloženú dizertáciu z uvedených dôvodov odporúčam publikovať v knižnej 
podobe. 
 
III.  Záver  
 
Vzhľadom na skutočnosti uvedené v predchádzajúcich častiach posudku 
jednoznačne   o d p o r ú č a m, aby predložená dizertačná práca bola prijatá      
na obhajobu, keďže nielen spĺňa, ale aj výrazne prekračuje kritériá kladené      
na práce tohto druhu. Napokon navrhujem, aby na základe úspešnej obhajoby 
tejto práce bol jej autorovi, JUDr. Pavlovi Ondřejekovi, priznaný akademický 
titul PhD. vo vednom odbore Teória práva, filozofia a sociológia práva.  
 
 
Košice, 10. marca 2011 
 
 
                                                                    prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. 
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ako aj schopnosť kriticky s ňou pracovať (okolo 215 titulov sa nachádza 
v zozname použitej literatúry, v skutočnosti sa domnievam, že ich je viac, čo 
môže poľahky dokumentovať impozantný poznámkový aparát so 661 
poznámkami pod čiaru vo vzťahu k 185 stranám textu. Poznámky netvoria 
ornament či apendix sú funkčné a dopĺňajú význam textu, resp. približujú jeho 
kontext, oživujúc ho príkladmi). Podľa mňa možno jednoznačne  uviesť, že 
dizertant sa osvedčuje   vo víre  diskusie zoči-voči renomovaným autorom, 
nestráca rozvahu a uvážlivosť a pristupuje k riešeniu nastolených otázok 
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formulovaním vlastných stanovísk a záverov. K prednostiam práce patrí jej 
jasný štýl, vedecká erudovanosť a koncíznosť vo vyjadrovaní myšlienok a téz 
a pri ich dokazovaní, vychádzajúca z náročnosti autora voči sebe samému. 
Predloženú dizertáciu z uvedených dôvodov odporúčam publikovať v knižnej 
podobe. 
 
III.  Záver  
 
Vzhľadom na skutočnosti uvedené v predchádzajúcich častiach posudku 
jednoznačne   o d p o r ú č a m, aby predložená dizertačná práca bola prijatá      
na obhajobu, keďže nielen spĺňa, ale aj výrazne prekračuje kritériá kladené      
na práce tohto druhu. Napokon navrhujem, aby na základe úspešnej obhajoby 
tejto práce bol jej autorovi, JUDr. Pavlovi Ondřejekovi, priznaný akademický 
titul PhD. vo vednom odbore Teória práva, filozofia a sociológia práva.  
 
 
Košice, 10. marca 2011 
 
 
                                                                    prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. 
                                                                                            
  
 
 
    
 


