
 

 

Univerzita Karlova v Praze 
 

Právnická fakulta 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bc. Jan Bartonička 

 
 
 
 
 
 

Ohrožuje ústavní pořádek ČR soudcovský aktivismus? 
 

Diplomová práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jiří Hřebejk 
Katedra ústavního práva 
Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 28. 8. 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracoval samostatně, všechny použité 
prameny a literatura byly řádně citovány a práce nebyla využita k získání jiného nebo 
stejného titulu. 
 

V Praze dne 28. 8. 2011      ……………………………… 

Jan Bartonička 



 

 

Obsah 
 

I. Úvod ..................................................................................................................................................... 1 

II. Vývoj ústavního soudnictví v Československu s důrazem na jeho vztah k politickým institucím..... 4 

II. 1 Ústavní soud v meziválečném období ......................................................................................... 4 

II. 1. 1 K postavení ústavního tribunálu .......................................................................................... 4 

II. 1. 2 Úprava řízení před ústavním soudem – kámen úrazu? ........................................................ 7 

II. 1. 3 Osudy prvorepublikového ústavního soudnictví ................................................................. 9 

II. 1. 4 Pátrání po příčinách slabosti ústavního soudu ................................................................... 10 

II. 2 Poválečné debaty o podobě ústavy ............................................................................................ 12 

II. 2. 1 Kritika předválečného uspořádání ..................................................................................... 12 

II. 2. 2 Mezinárodní vývoj ............................................................................................................. 13 

II. 2. 3 Myšlenka ústavního soudnictví v Československu............................................................ 13 

II. 3 Pražské jaro a ústavní soudnictví ............................................................................................... 17 

II. 4 Polistopadový vývoj: Ústavní soud ČSFR ................................................................................. 19 

II. 5 Vznik Ústavního soudu České republiky................................................................................... 20 

II. 6 Dílčí závěry ................................................................................................................................ 21 

III. T ři modely ústavního soudnictví ..................................................................................................... 22 

III. 1 Francie ...................................................................................................................................... 23 

III. 2 Spojené státy americké ............................................................................................................. 25 

III. 3 Německo ................................................................................................................................... 27 

III. 4 Dílčí závěry .............................................................................................................................. 29 

IV. Soudcovský aktivismus a soudcokracie .......................................................................................... 30 

IV. 1 Soudní aktivismus .................................................................................................................... 30 

IV. 1. 1 Co je soudcovský aktivismus? ......................................................................................... 30 

IV. 1. 2 Právní argumentace – interpreti utržení ze řetězů? .......................................................... 34 

IV. 1. 3 Doktrína politické otázky ................................................................................................. 38 

IV. 2 Soudcokracie ............................................................................................................................ 40 

IV. 2. 1 Vzestup ústavních soudů .................................................................................................. 42 

IV. 3 Dílčí závěry .............................................................................................................................. 46 

V. Faktory politizace ústavního soudnictví ........................................................................................... 47 

V. 1 Ústavní systém .......................................................................................................................... 49 

V. 2 Způsob ustanovování soudců Ústavního soudu ......................................................................... 51 



 

 

V. 2. 1 Problémy současné české úpravy ...................................................................................... 54 

V. 3 Ústavní soud a soudy obecné .................................................................................................... 57 

V. 4 Vymezení pravomoci a působnosti Ústavního soudu ................................................................ 59 

V. 5 Procesní otázky .......................................................................................................................... 60 

V. 5. 1 Disenty ............................................................................................................................... 60 

VI. Závěr ............................................................................................................................................... 62 

VII. Literatura ........................................................................................................................................ 65 

VII. 1 Knihy ...................................................................................................................................... 65 

VII. 2 Články ..................................................................................................................................... 68 

Resumé .................................................................................................................................................. 71 

Summary ............................................................................................................................................... 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

„Jde mi o autoritu parlamentu jako suveréna, jako primárního zdroje, z něhož vyvěrají a 

z nějž jsou odvozeny všechny další moci ve státě – tedy včetně moci výkonné a soudní. Pro 

demokracii je ničivé, bude-li pokračovat trend, který v posledních letech pozorujeme u nás i 

v celé Evropě, že si různá soudní tělesa pro sebe usurpují větší díl moci, než jim přísluší. 

Nesmíme se smířit s tím, že Ústavní soud, místo toho, aby ústavu vykládal, do základního 

zákona naší země samovolně zasahuje a nad rámec svých pravomocí ústavní zákony mění.“ 1 

I. Úvod 

 

Pro pozorovatele domácího veřejného dění jistě není překvapením, že citát, jímž je 

tato práce uvozena, pochází z projevu prezidenta republiky Václava Klause, který jej pronesl 

v září loňského roku před zaplněnou Poslaneckou sněmovnou. Ačkoli hovořil i o dalších 

otázkách zásadního významu, právě rozhodovací činnosti Ústavního soudu byla věnována 

značná část prezidentova poselství.2  

Bezesporu jde o téma současnou hlavou státu velmi oblíbené.3 Úvahy o postavení a 

činnosti soudního orgánu ochrany ústavnosti, jak zní výměr obsažený v čl. 83 Ústavy České 

republiky, nezaměstnávají ovšem pouze Václava Klause a osoby s ním názorově spřízněné, 

jakkoli lze jejich hlas v této diskuzi považovat za jeden z nejsilnějších a nepochybně 

nejčastěji zaznívajících.4  

Rolí, již Ústavní soud v naší mladé demokracii sehrává, se totiž zaobírá i řada dalších 

osobností pohybujících se na české politické scéně, a to bez ohledu na stranickou příslušnost. 

Zmiňme na tomto místě alespoň poslance Stanislava Křečka, který svůj názor na tuto 

problematiku prezentoval nikoli náhodou ve sborníku vydaném think-tankem, jehož čelnou 

postavou je právě prezident republiky.5  

                                                           
1 Z projevu prezidenta republiky Václava Klause v Poslanecké sněmovně v září 2010. 
2 Význam této události je podtržen její výjimečností; historicky šlo o teprve druhý prezidentův projev proslovený 
v dolní komoře Parlamentu ČR.   
3 Současně jde o problematiku, které se věnuje dlouhodobě. Kancléř prezidenta republiky Jiří Weigl zopakoval 
myšlenku o úpravě postavení Ústavního soudu na konferenci pořádané předsedou Senátu Milanem Štěchem dne 
14. března 2011. Slabinou těchto návrhů je po mém soudu především skutečnost, že představují jen negaci – 
vyjadřují nespokojenost se současným stavem, není však představeno řešení, a to ani ve velmi hrubých obrysech. 
4 Snad lze již nyní říci, že zúžení působnosti Ústavního soudu se pomalu dostává mezi evergreeny českého 
ústavního práva, kterými již nepochybně jsou přímá volba prezidenta republiky a omezení imunity poslanců a 
senátorů (Kněžínek, J.: Ústavní soud v reflexi patnácti let Ústavy České republiky. In: Suchánek, R. – Jirásková, 
V. et al.: Ústava České republiky v praxi. 15 let platnosti základního zákona. Praha: Leges, 2009, str. 271). 
5 Přirozeně se v této souvislosti nabízí otázka, zda právě prezident republiky by měl být tím, kdo - jako v tomto 
případě - nastoluje určité významné téma.  
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Co tyto kritiky Ústavního soudu spojuje? Oba by se patrně shodli na tvrzení, že 

rozhodovací činnost Ústavního soudu nezřídka představuje ohrožení, či dokonce narušení 

samých základů demokratického právního státu. Tato skutečnost sama o sobě jistě není 

bezvýznamná, nicméně už vzhledem k vážnosti, již v české společnosti slova politiků 

požívají, je třeba zachovat obezřetnost. Skutečností však je, že problémy spojené se soužitím 

institucí politických (mezi něž řadím zejména obě komory Parlamentu, vládu i prezidenta 

republiky) na straně jedné a Ústavního soudu na straně druhé jsou vděčným tématem rovněž 

pro vážené akademiky. Nutno dodat, charakter jejich diskuzí je mnohdy neméně bouřlivý.6  

Uvedené skutečnosti nasvědčují závěru, že problematiku, jež je předmětem mé 

diplomové práce, jednak není lehké uchopit, ale také – soudě dle výše uvedeného - se setkat 

s když ne příznivým, tak alespoň neutrálním, střízlivým přijetím. Tak značným způsobem se 

názory v těchto záležitostech štěpí. Na druhou stranu ovšem nelze zamlčet, že výběr 

zvoleného tématu má i své světlé stránky. Jednou z nich je, že této problematice bylo dosud 

v domácí literatuře věnováno jen relativně málo pozornosti. Zpracování takové problematiky 

je pro nezkušeného autora sice znatelně obtížnější než u obvyklejších témat, ovšem o to větší 

přínos může mít.  

V této souvislosti se přirozeně nabízí klíčová otázka, co je vlastně cílem mé práce o 

soudcovském aktivismu a jevech příbuzných, zejména vztahu práva a politiky. Jak jsem se 

pokusil naznačit, určitě jím není poskytnout jednoznačné odpovědi na otázky, které tíží řadu 

současníků. Můj záměr je odlišný; rád bych představil diskuzi, která je o těchto věcech 

aktuálně vedena, a to i za využití některých inspirativních zahraničních pramenů. Tento úkol 

se patrně zdá být málo ambiciózní, domnívám se ovšem, že i tato aktivita průkopnického 

charakteru má svůj nezpochybnitelný význam. Budu proto nesmírně potěšen, pokud se mi 

v této práci podaří přinejmenším shromáždit a v ideálním případě i rozšířit množství pohledů 

na problematiku, jejíž význam si připomínáme s každým novým nálezem Ústavního soudu.  

Zbývá představit strukturu předloženého pojednání, které se tématicky a 

metodologicky nachází na pomezí hned několika oborů - ústavního práva, právních dějin, 

teorie práva, státovědy a politologie. Mám za to, že v první řadě je dobré seznámit se s 

                                                           
6 Pozornost si přitom zaslouží skutečnost, že v některých případech jsou jejich příspěvky až překvapivě vášnivé. 
Svědčí o tom i průběh konference, pořádané na sklonku února 2010 v Hrzánském paláci, jež se v některých 
svých fázích, dovolím-li si převzít slova Jana Kysely, zdála být poněkud excitovaná. Týž autor si jiného projevu 
tohoto fenoménu všímá v jedné ze svých recenzí. (Kysela, J.: Pavel Maršálek: Právo a společnost. Praha: 
Auditorium 2008, str. 258. In: Právník 8/09, str. 896-898). Dokladem skutečnosti, že jde skutečně o velmi citlivé 
téma, je také výjimečný případ z nedávné doby, kdy vzrušená debata dvou brněnských vysokoškolských 
pedagogů (kteří shodou okolností působí na tomtéž pracovišti) na stránkách Časopisu pro právní vědu a praxi 
přerostla ve vzájemné napadání. 
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dějinami ústavního soudnictví na našem území, čímž se při posuzování zkoumané 

problematiky jednak vystříháme nemístného prézentismu, jednak získáme mnohdy nesmírně 

zajímavé poznatky, které jsou relevantní i v současných debatách. Historickoprávní exkurzi 

započnu v období první republiky,7 pokračovat budu popisem meziválečného ústavního 

vývoje a změnami ústavy v období Pražského jara, přičemž svůj výklad dovedu až k 

událostem, jež předcházely a doprovázely vznik České republiky.  

Je nezbytné, abychom si uvědomili, že emancipace ústavního soudnictví je jevem 

nejen domácím, ale rovněž (a dost možná především) zahraničním. Právě na západ od našich 

hranic vznikly podnětné monografie, jejichž autoři se zabývají nejen problematikou ústavního 

soudnictví, ale soudobým vývojem třetího pilíře státní moci obecně. Snad nebude přehnané, 

když konstatuji, že přitom dospívají k závěrům, jejichž znalost může být k užitku i českému 

čtenáři. Již s ohledem na název předložené práce je zřejmé, že se zaměřím zejména na texty 

usilující o vymezení pojmů soudcokracie a soudní aktivismus a o postihnutí širších souvislostí 

těchto fenoménů. S tím úzce souvisí i obsah další kapitoly;  pokusím se v ní totiž - na základě 

poznatků shromážděných v předchozích oddílech práce - představit přehled některých 

významných faktorů, které posilují postavení ústavních soudů v rámci soudobých ústavních a 

politických systémů a rovněž vedou k intenzivnějšímu prolínání sféry práva a politiky. 

Následuje již jen závěrečná kapitola, v níž poukáži na nejzávažnější problémy spojené 

s expanzí soudní moci a upozorním na jejich možné důsledky.  

Dříve, než se začnu zaobírat rolí ústavního soudnictví v československých a českých 

ústavních dějinách, je patrně vhodné učinit několik poznámek k pramenům práce. Vycházel 

jsem pochopitelně zejména z českých publikací, dále z článků novinových i časopiseckých. 

Čerpal jsem z literatury současné, ale i starší – ta bylu využita zejména při zpracovávání 

právněhistorických pasáží práce.8 Sáhl jsem i po zahraniční literatuře, přičemž vzhledem 

k omezeným jazykovým znalostem jsem byl nucen omezit se na anglickojazyčnou a 

německojazyčnou literaturu.9  

 

                                                           
7 Některé publikace se při výkladu kořenů ústavního soudnictví na území České republiky (Československa)  
vydávají ještě dále, do doby, kdy byl ustaven rakouský Říšský soud. Ten byl po dobu půl století (od roku 1867 
do roku 1918) jediným soudem v Evropě, který rozhodoval o stížnostech pro porušení ústavních práv státními (a 
autonomními) úřady. Přes všechny nedokonalosti lze o tomto soudu hovořit jako o „prvním soudu pro lidská 
práva“ v Evropě (Wagnerová, E.: Ústavní soudnictví. Praha: Linde, 1996, str. 17). 
8 Texty klasiků ústavního práva a státovědy jsou však (možná) překvapivě inspirativní i v celé řadě dalších 
ohledů. 
9 Nutno upozornit, že v případě využívání zahraničních pramenů se nejedná o samoúčelnou exhibici; mám totiž 
za to, že pojmy, jejichž obsah hodlám osvětlit, ve mně známé české literatuře dosud nebyly uspokojivě 
vymezeny. 



4 

 

II. Vývoj ústavního soudnictví v Československu s důrazem na 

jeho vztah k politickým institucím 

II. 1 Ústavní soud v meziválečném období 

II. 1. 1 K postavení ústavního tribunálu  

 

Jestliže kusá Prozatímní ústava ze dne 13. listopadu 1918 ještě úpravu ústavního 

soudnictví neobsahovala, Ústavní listina, jejíž devadesáté narozeniny jsme si připomněli 

v únoru loňského roku, již na zakotvení orgánu bdícího nad zachováváním ústavnosti 

pamatovala, a to s jedním primátem – bylo to pravděpodobně poprvé, kdy v ústavě nějakého 

státu byla upravena kontrola ústavnosti zákonů v podobě specializovaného a koncentrovaného 

ústavního tribunálu.   

Československý meziválečný ústavní soud měl rozhodovat o tom, vyhovují-li 

zákony republiky Československé a zákony sněmu Podkarpatské Rusi zásadě článku I, 

obsaženého v zákoně uvozujícím Ústavní listinu,  tedy zda jsou souladné s ústavními zákony. 

Podle stejného měřítka posuzoval rovněž opatření Stálého výboru Národního shromáždění, a 

to na rozdíl od přezkumu zákonů ex offo. 

Podrobnější úprava postavení prvorepublikového ústavního soudu se nachází v 

zákoně č. 162/1920 Sbírky zákonů a nařízení ze dne 9. března 1920. Snad stojí za pozornost, 

že zpravodajem ústavního výboru, který při projednávání návrhu tohoto zákona vystoupil na 

plénu Národního shromáždění, byl vynikající právní teoretik a konstitucionalista - profesor 

František Weyr. V jeho plenárním projevu se objevilo hned několik zajímavých myšlenek. 

Ocitujme si zde alespoň ty nejdůležitější: „Osnovou, kterou jménem ústavního výboru 

předkládám Národnímu shromáždění ku schválení, zavádí se důležitá novota do našeho 

právního řádu. Má býti vytvořena instituce, která bude soudcem nad jinak suverénním 

činitelem, totiž sborem zákonodárným. Instituce taková jest sice nutná ve všech konstitučních 

státech, ale zvláště nutnou jeví se tam, kde právní řád zná několik druhů zákonů a několik 

zákonodárných sborů. Tak tomu jest u nás v našem právním řádu, který rozeznává podle 

ústavní listiny, kterou jsme minule přijali, výslovně ústavní zákon a zákon obyčejný a který 

má, jak známo, také centrální zákonodárný sbor, Národní shromáždění, sněmovnu 

poslaneckou a senát, a sněm Podkarpatské Rusi pro zvláštní území Podkarpatské Rusi. Oba 

tyto zákonodárné sbory mají svou zvláštní kompetenci a je tedy nutno, aby zde byla nějaká 
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instance, která by mohla autoritativně rozhodnouti, jestli některý ze zákonodárných sborů 

nepřekročil, usnášeje se na nějakém zákoně, svojí kompetence, poněvadž kdyby žádného 

takového soudu nebylo, nebylo by zde nikoho, kdo by byl povolán, řádně publikovaný zákon 

tento přezkoumávati, v tom směru, zda-li skutečně sbor zákonodárný, který se na něm usnesl, 

byl kompetentní k takovému usnesení. Podobně má se také věc s poměrem ústavního zákona k 

obyčejnému zákonu. Mohlo by se státi, že Národní shromáždění usnese se na obyčejném 

zákoně, který neoznačí výslovně za ústavní, který však přece obsahově ruší nějaký ústavní 

zákon. Kdyby zde nebylo ústavního soudu, jenž bude povolán zkoumati platnost takového 

zákona, zase by nebylo zde činitele, který by byl povolán, prohlásiti zákon ten po případě za 

neplatný. K této veledůležité funkci povolává osnova zvláštní soud, který nazývá ústavním.“10 

Jak patrno, profesor Weyr ve svém parlamentním vystoupení precizně popsal a objasnil 

stěžejní důvody svědčící pro zakotvení ústavního soudnictví v rodícím se československém 

ústavním systému.  

Aby však byla naše představa o motivech tehdejšího ústavodárce kompletní, 

doplňme ještě jednu citaci, která pochází z vysokoškolské učebnice téhož autora: „ Řízení 

před ústavním soudem nechtěl zákonodárce dáti obdobu obvyklého sporného řízení před 

řádnými soudy. Řízení toto nemá skýtati obraz boje různých zájmů (jmenovitě politických), 

nýbrž všichni zúčastnění činitelé – ten, kdo dá popud k zahájení řízení (navrhovatel), pak 

sněmovna, o jejíž zákon jde – mají sledovati týž cíl: aby nezůstalo v právním řádě ustanovení, 

jež příčí se ústavě, z níž prýští ostatní právní řád.“11 Z uvedených výňatků lze vyvodit 

přinejmenším tento fundamentální poznatek: účel zřízení ústavního soudu byl spatřován 

primárně v ochraně struktury právního řádu, práva objektivního, nikoli práv základních, práv 

subjektivních.12  

V této souvislosti je užitečné zmínit, že v současné konstitucionalistické literatuře se 

udává, že ústavní soudy, jejichž těžiště činnosti spočívá v abstraktním přezkumu ústavnosti, si 

vystačí s nevelkým počtem členů.13 Platnost této teze lze ilustrovat právě na meziválečném 

československém ústavním tribunálu, který sestával z pouhých sedmi soudců. Vzhledem 

k našim dalším úvahám (rozvíjím je v jedné z dalších kapitol) se jako obzvlášť zajímavý jeví 

způsob jejich ustanovování, kdy tři soudce jmenoval prezident republiky (vázán byl návrhy 

                                                           
10 http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/stenprot/127schuz/s127003.htm, naposledy navštíveno dne 7. června 2011. 
11 Weyr, F.: Soustava československého práva státního. Praha: Fr. Borový, 1924, str. 88. 
12 Této koncepci ostatně odpovídalo i vymezení jeho pravomocí, jež jsme načrtli výše. Tím se podle mého 
názoru zásadně liší od koncepce, na níž je vystavěn dnešní Ústavní soud. 
13 Je to logické – nejsou totiž zavaleny množstvím ústavních stížností, jak je tomu např. v případě dnešního 
Ústavního soudu (Blahož, J.: Soudní kontrola ústavnosti – srovnávací pohled. Praha: ASPI, 2001). 
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poslanecké sněmovny, senátu a sněmu Podkarpatské Rusi),  po dvou vysílaly nejvyšší správní 

soud a nejvyšší soud „ze sebe“ – tedy ze svého středu, a to na desetileté funkční období.14 

Tato úprava byla dobovými představiteli právní vědy přijímána s povděkem. 

František Vavřínek, výrazná postava oboru ústavního práva působící na pražské právnické 

fakultě, k tomu v publikaci vydané pro potřebu tamních posluchačů uvedl následující: „… jest 

zcela vhodno, že ústavní soud není volen podobným nespravedlivým způsobem jako soud 

volební.15 Tam, kde při výkladu ústavy poslední slovo přísluší zvolenému soudci, je nebezpečí, 

že soud volený nebude na oné výši, aby vyplnil svůj úkol a snesl břímě naň uložené. Lavice 

soudců může být osazována dle přání a důvodů stranických, soudcové, i když budou čestní 

lidé, budou rozhodovati dle motivů stranických, budou státi pod různými vlivy veřejného 

mínění a soud bude ztráceti tak na své mravní vážnosti. Rozhodnutí, která mohou být 

ospravedlněna jedině z důvodů politických, vzbudí přirozeně nelibost a podezření občanů, 

kteří snadno poznají, že rozsudek není ospravedlněn důvody zákona a práva. Toho podezření 

ústavní soud jest daleko vzdálen.“16  

O schopnosti kohokoliv rozeznat pravé důvody stojící za konkrétním soudním 

rozhodnutím by patrně bylo možné s úspěchem pochybovat; to však v této souvislosti není až 

tak podstatné. Mnohem důležitější je Vavřínkův postřeh týkající se vlivu způsobu 

ustanovování soudců uvedených veřejnoprávních tribunálů na jejich nezávislost či 

přinejmenším alespoň zdání nezávislosti, které by měly budit.17 Jak jsem naznačil, k této 

podnětné myšlence se vrátíme v jedné z dalších kapitol. 

Již opakovaně bylo konstatováno, že ústavnímu soudu byl vyhrazen pouze abstraktní 

přezkum zákonů (a opatření Stálého výboru Národního shromáždění). Tvrzení, že jde o 

pravomoc poměrně úzkou, se proto nezdá být nijak kontroverzní. Pozoruhodné je, že i tato 

nepříliš široká pravomoc byla ještě zúžena, neboť se předpokládála pouze materiální 

(obsahová) kontrola ústavnosti vybraných druhů právních předpisů, nikoli formální 

(procedurální). S odůvodněním tohoto uspořádání, které lze z dnešního pohledu považovat za 

krajně neobvyklé, se setkáváme ve Weyrově známé učebnici ústavního práva: „Zákon vychází 

při úpravě příslušnosti ze zásadní myšlenky, že ústavnímu soudu nemůže příslušeti, aby snad 

zkoumal takové náležitosti zákona, jež by ani řádně zkoumati nemohl, např. zdali bylo při 
                                                           
14 Je zajímavé, že členství v ústavním soudu u osob vyslaných soudy záviselo na jejich členství tamním (Weyr, 
F.: Soustava československého práva státního. Praha: Fr. Borový, 1924, str. 85). 
15 Prvorepublikový volební soud se skládal z presidenta, dvanácti přísedících a potřebného počtu stálých 
referentů. Zatímco první a poslední byli bráni ze členů nejvyššího správního soudu, přísedící byli volebni 
poslaneckou sněmovnou na její volební období. (Peška, Z.: Jakou republiku? Úvahy o naší nové ústavě. Praha: 
Rudolf Rejman, 1946, str. 58). 
16 Vavřínek, F.: Základy práva ústavního. Praha: Všehrd, 1933, str. 317.  
17 S touto maximou se lze setkat i v recentní judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. 
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usnášení se zákonodárných sborů šetřeno všech předepsaných formalit (většina, quorum, 

postup při hlasování, zjišťování výsledků jeho atd.) – ačkoliv zajisté nedodržení těchto 

formalit činí ze zákona theoreticky zákon „vadný“ nebo, chceme-li, „neplatný“ – a omezil 

proto působnost ústavního soudu zásadně na funkci interpretační, t. j. ukládá mu, aby 

v jednotlivých případech rozhodoval, zdali zákon neoznačený výslovně jako ústavní, pokud se 

týče prozatímní nařízení, vydané podle § 54 ústavní listiny, obsahově neodporuje ústavní 

listině nebo některému jinému zákonu ústavnímu, nebo zdali zákon, na němž usnesly se 

ústřední zákonodárné sbory (Národní shromáždění) nebo sněm Podkarpatské Rusi nevybočují 

obsahově z mezí příslušnosti ústavou jim vytčených.“18 Tolik tedy vynikající československý 

konstitucionalista a právní filosof František Weyr.19  

Právě v této souvislosti si - s ohledem na předloňský přelomový nález Ústavního 

soudu ve věci návrhu na zrušení ústavního zákona – nemohu odpustit drobný přípodotek. Jeví 

se jako nadmíru zajímavé, že úvahy o přezkoumatelnosti ústavních zákonů se v česky psané 

odborné literatuře objevily již v roce přijetí Ústavní listiny. Tehdy ovšem vyvstala pouze 

myšlenka jejich formálního, nikoli však materiálního přezkumu. Zdá se nicméně, že si ani 

v rámci odborné komunity nezískala dostatečnou podporu.20 Není to příliš překvapivé; nebyl-

li připuštěn přezkum ústavnosti procedury vedoucí k přijetí „obyčejných“ (běžných, prostých) 

zákonů, jen stěží by bylo možné očekávat jeho akceptaci v případě zákonů ústavních. 

II. 1. 2 Úprava řízení před ústavním soudem – kámen úrazu?  
 

Nyní se věnujme dalšímu zajímavému aspektu zkoumané problematiky, jímž je úprava 

řízení před ústavním soudem. Mám za to, že právě její znalost je klíčem k pochopení nepříliš 

významné úlohy, kterou československý ústavní soud sehrál. Nejprve ovšem učiním několik 

poznámek obecnějšího charakteru.  

Vznik koncentrovaného ústavního soudnictví je spojován především se jménem 

rakouského právního teoretika Hanse Kelsena.21 Je jistě velmi zajímavé, že tento známý autor 

již ve dvacátých letech minulého století vnesl do koncepce přezkumu ústavnosti zákonů také 

                                                           
18 Weyr, F.: Soustava československého práva státního. Praha: Fr. Borový, 1924, str. 86-87. 
19 Hynek Bulín zastával názor, že ústavní soud by ani nebyl schopen posoudit, zda došlo k naplnění všech 
formálních náležitostí vzniku předpisu – snad vyjma vyhlášení  (Bulín, H.: O příslušnosti ústavního soudu a 
zásadě nepřezkoumatelnosti názorů (zákonů). In: Vědecká ročenka právnické fakulty Masarykovy univerzity v 
Brně. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 1947). 
20 Bulín, H.: O příslušnosti ústavního soudu a zásadě nepřezkoumatelnosti názorů (zákonů). In: Vědecká ročenka 
právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 1947, s. 20. 
21 Po skončení první světové války se významným způsobem podílel na přípravě nové ústavy své země. Později 
se tento pražský rodák dokonce stal na dlouhá léta soudcem tamního ústavního soudu. (Comella, V. F.: 
Constitutional Courts and Democratic Values. New Haven and London: Yale University Press, 2009, str. 3). 
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myšlenku (procedurálních) práv menšiny, v důsledku čehož považoval za nevyhnutelný 

formální přezkum souladu s ústavou. Ilustrujme si tato tvrzení poněkud rozsáhlejším 

výňatkem, který pochází z jedné z jeho četných publikací, které byly v meziválečném období 

vydány v českém jazyce: „Ale nejen individuální správní akty, nýbrž také generální normy 

nařízení a zvláště zákonů jsou schopny soudní kontroly a potřebují ji, první stran své 

zákonnosti, druhé stran své ústavnosti. Tato kontrola je úkol ústavního soudnictví. A jejich 

funkce je pro demokracii tím význačnější, že zajištění ústavy v zákonodárném řízení tvoří 

eminentní zájem menšiny, že jako ochrana fungují – jak jsme již ukázali – předpisy o kvoru, 

kvalifikované většině atd. Má-li tedy menšina být zajištěna ve své politické existenci a 

účinnosti, tak významné pro podstatu demokracie, nemá-li být vystavena libovůli většiny a 

ústava nemá znamenati lex imperfecta, pak musí mít menšina právo odvolati se ať přímo ať 

nepřímo k ústavnímu soudu. Na systematickém vybudování všech kontrolních institucí závisí 

do velké míry osud moderních demokracií.“22 

Tuto úlohu – ochrany menšin a v důsledcích i demokracie samotné - československý 

ústavní soud bohužel nemohl naplnit, jelikož oprávněním podat návrh na zahájení řízení 

disponoval – zejména srovnáme-li jej s dnešní situací - jen velmi úzký okruh institucí. Pokud 

bychom se měli pokusit o jejich kategorizaci, lze říci, že k nim patřily jednak vrcholné orgány 

moci soudní (nejvyšší soud a nejvyšší správní soud), jednak zákonodárné sbory – poslanecká 

sněmovna, senát a sněm Podkarpatské Rusi. Pravděpodobnost zpochybnění ústavnosti 

právního předpisu některým z uvedených sborů se na první pohled nezdá být příliš velká (a 

tento předpoklad potvrdila i praxe), situace však nebyla výrazně lepší ani u zbývajících 

oprávěných subjektů – tedy nejvyšších soudů, které v tomto ohledu bohužel vystupovaly 

velmi pasivně.   

I při zohlednění omezeného účelu meziválečného ústavního soudnictví bylo tedy 

nastavení procesních pravidel zjevně nevyhovující. Mimochodem – je zajímavé, že je 

nehodlali akceptovat ani účastníci řízení před obecnými soudy, o čemž svědčí i jeden z nálezů 

nejvyššího správního soudu,23 který judikoval, že „právo předložiti návrh na řešení otázky, 

zda-li obyčejný zákon odporuje zákonu ústavnímu, soudu ústavnímu nepřísluší jednotlivým 

účastníkům soukromým a to ani přímo ani nepřímo skrze rozhodující senáty nejvyšších soudů; 

právo to nepřísluší ani senátům konkrétní věc rozhodujícím, nýbrž návrh ten by mohl 

vycházeti jen od plena nejvyššího správního soudu. Následkem toho může strana soukromá 

nejvýše jen upozorniti nejvyšší správní soud, že by mohl uvážiti, zda v určitém směru není dán 

                                                           
22 Kelsen, H.: O podstatě a hodnotě demokracie. Orbis: Praha, 1933, str. 67. 
23 Šlo o rozhodnutí ze dne 4. ledna 1922, č. 17843/21, Boh. Adm. 1097. 
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případ, v němž by tento tribunál právo návrhu jemu v §§ 9 a 1é zák. č. 162/1920 propůjčené 

mohl nebo měl vykonati“.24 

Nevhodnost procesní úpravy reflektovali i někteří právní vědci. Ve své učebnici 

ústavního práva se k nim zařadil i nám již dobře známý profesor František Vavřínek, když 

jako by jen na okraj uvedl: „Ochrana, ústavním soudem ústavě poskytovaná, jest dle 

uvedeného zákona nedokonalá. Záleží jen na tom, že některý veřejnoprávní tribunál, 

k vznesení návrhu legitimovaný, nebo některá sněmovna věc ústavnímu soudu k projednání 

předloží. Občané, kdyby jich bylo sebe více, tak učiniti nemohou, nemajíce iniciativy v otázce 

tak důležité.“25 

II. 1. 3 Osudy prvorepublikového ústavního soudnictví  

 

Na předcházejících stránkách jsme se seznámili se základy právní úpravy postavení 

prvorepublikového ústavního soudu a rovněž s některými pronikavými náhledy dobových 

autorit. Obrázek, který jsme si vytvořili, podle mého názoru není příliš lichotivý; příliš se 

nezlepší ani poté, co si vskutku jen telegraficky přiblížíme osudy meziválečného tribunálu.26 

Působil v letech 1921 až 1931, tedy dokončeno bylo pouze první funkční období. Je 

zarážející, že v něm rozhodl o jediném návrhu na přezkoumání ústavnosti zákona a celkově 

vydal pouhých pětašedesát nálezů.27 V roce 1931 již k ustanovení soudců „druhého“ 

ústavního soudu nedošlo, a tak je pochopitelné, že o návrzích na přezkoumání ústavnosti 

některých kontroverzních zákonů,28 jejichž soulad z ústavou byl zpochybněn v polovině 

třicátých let, nemohl rozhodnout. Znovu ustaven byl až téměř v předvečer světové války – 

v situaci, kdy se neodvratně blížil konec první republiky.29 Pro úplnost dodejme, že ústavní 

soud krátce působil dokonce i za Protektorátu. Podle Jána Gronského nebyl ani v tomto 

pohnutém údobí příliš produktivní, když vydal jediný nález.30 

                                                           
24 Nutno poznamenat, že se v dobové literatuře setkáváme s celou řadou dalších rozhodnutí, v nichž byl vysloven 
obdobný závěr. (Peška, Z.: Československá ústava a zákony s ní souvislé. I. díl. Praha: Československý Kompas, 
1935,  str. 437).  
25 Vavřínek, F.: Základy práva ústavního. Praha: Všehrd, 1933, str. 194. 
26 Zkušenost nás však učí, že formální vymezení postavení ústavních orgánů se od jejich reálné úlohy může 
mnohdy dosti významným způsobem lišit. V případě meziválečného ústavního tribunálu tomu tak ovšem nebylo. 
27 Kněžínek, J.: Ústavní soud v reflexi patnácti let Ústavy České republiky. In: Suchánek, R. – Jirásková, V. et 
al.: Ústava České republiky v praxi. 15 let platnosti základního zákona. Praha: Leges, 2009, str. 261. 
28 Jednalo se o zákony č. 147/1933 a č. 109/1934 Sb. z. a n. 
29 Předválečné obnovení činnosti jinak datuje František Vavřínek (dle něj byl ustaven 10. května 1938 – 
Vavřínek, F.: Základy práva ústavního. Praha: Všehrd, 1933, str. 317), jinak Fritz Sander; ten uvádí, že ústavní 
soud zůstal neobsazen do října 1937 (Sander, F.: Grundriß des Tschechoslowakischen Verfassungsrechtes, 
Reichenberg : Gebrüder Stiepel Gesellschaft m.b.H., 1938, str. 458). 
30 Gronský, J.: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa I. 1918 – 1945. Praha: Karolinum, 
2005, str. 73. 
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Jak tedy ve stručnosti zhodnotit činnost meziválečného ústavního tribunálu? Patrně 

lze přisvědčit dosti skeptickému názoru Jana Bárty, který uvedl: „Ústavní soud první 

republiky po sobě nezanechal žádnou významnější stopu, protože se nikdy nedokázal stát 

významnou součástí tehdejšího politického systému, a i kdyby to dokázal, tradice by to dnes 

byla již příliš vzdálená a bylo by možno ji využít stejně málo, jako dědictví tehdejšího 

správního soudu.“31 

II. 1. 4 Pátrání po příčinách slabosti ústavního soudu  
 

Přesto by nás mělo zajímat, které skutečnosti zapříčinily tento neblahý vývoj. Jsem 

přesvědčen, že velkým dílem přispěly tyto okolnosti:  

1) Za velmi významné považuji, že ústavnímu soudu nebyli nakloněni zástupci 

politických stran, kteří již jeho zřízení oponovali s argumentem, že se jedná o „opi čení 

se po Rakousku“,32 čímž – jak se ukázalo, zjevně úspěšně - usilovali o zpochybnění 

legitimity existence konstitučního tribunálu.  

2) Zanedbatelná jistě není ani problematika vztahu k vrcholným článkům obecného 

soudnictví, které byly podle zákona o ústavním soudu jedněmi z mála subjektů 

oprávněných k podání návrhu na zahájení řízení. Můžeme vyslovit hypotézu, že 

z jejich strany nebyly podávány žádné návrhy z obavy, že by jim ve vzniknuvším 

ústavním soudu mohl vyrůst nepříjemný konkurent.33  

V samém závěru tohoto oddílu bych chtěl zpochybnit teze vyslovené v jedné 

z recentních učebnic ústavního práva, jíž se vysvětluje nevelký význam meziválečného 

ústavního soudu. Uvádí se v ní, že jeho pravomoc byla velmi úzká a tomu odpovídal i rozsah 

jeho rozhodovací činnosti, která nenabyla většího významu.34 Konstruuje se tedy vztah mezi 

šířkou pravomoci, rozsahem rozhodovací činnosti a jejím významem. Tato teze po mém 

soudu není nesporná; domnívám se totiž, že ústavní soud nadaný byť i jen úzkou pravomocí 

se za určitých okolností může stát významnou součastí ústavního systému.  

                                                           
31 Bárta, J.: Vznikající ústavní soudnictví České republiky, Právník č. 7/1993, str. 541. To nicméně neznamená, 
že bychom jej měli zcela ignorovat, i když byl až donedávna stranou pozornosti odborníků. Výjimkou je 
publikační činnost Jany Osterkamp, která meziválečnému ústavnímu soudnictví věnovala mj. svoji disertační 
práci, jež nedávno vyšla rovněž v knižní podobě. 
32 Pítrová, L. – Pomahač, R.: Evropské správní soudnictví. Praha: C.H.Beck, 1998, str. 108. 
33 Události z druhé poloviny devadesátých let dvacátého století, kdy se v České republice hovořilo o tzv. válce 
soudů, podobný průběh v meziválečném Československu zřejmě nevylučují, ba naopak (Filip, J. – Holländer, P. 
– Šimíček, V.: Zákon o Ústavním soudu – komentář. Praha: C.H.Beck, 2007, str. VII). 
34 Gerloch, A. – Hřebejk, J. – Zoubek, V.: Ústavní systém České republiky. Základy českého ústavního práva. 
Prospektrum: Praha, 2002, 4. vydání, str. 239. 
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Problém prvorepublikového tribunálu totiž nespočíval primárně v úzké pravomoci, 

nýbrž v procesní úpravě, především v omezeném a nepříliš promyšleném počtu a výběru 

navrhovatelů. Tím byl jeho potenciální vliv úspěšně minimalizován. Poučení, které tento 

příklad nabízí, přichází vhod odpůrcům činnosti současného Ústavního soudu: chcete-li jeho 

vliv minimalizovat, nemusíte se zabývat změnou pravomocí; stačí vhodně novelizovat 

procesní předpisy.  
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II. 2 Poválečné debaty o podobě ústavy 

II. 2. 1 Kritika p ředválečného uspořádání 

 

V poválečném období nejen v Československu převládl názor, že dosavadní ústavní a 

politický systém vykazoval mnohé nedostatky, které v řadě zemí velkou měrou usnadnily 

příchod nacistické totalitní diktatury. Usuzovalo se proto, že bude nezbytné přikročit k jeho 

zásadní reformě spočívající v tom, že stávající politická demokracie musí být doplněna o 

prvky demokracie sociální a hospodářské.35  

I z těchto příčin doznal ústavní a politický systém osvobozeného Československa 

nemalých změn – uveďme jen, že byl značně omezen počet politických stran, dvoukomorové 

Národní shromáždění se stalo unikamerálním parlamentem, vznikly slovenské národní 

orgány. Nutno dodat, že tyto proměny nebyly výrazem jednotné koncepce, podporované 

víceméně celým národem. Mnohdy šlo spíše o pragmatická řešení nejednoduché situace, s níž 

se byla nucena potýkat tehdejší politická reprezentace. Navíc si musíme uvědomit, že v 

zásadě šlo jen o dočasná opatření, neboť se v brzké době očekávalo přijetí nové ústavy.  

V souvislosti s tímto mimořádným počinem probíhaly v prvních poválečných letech  

nesmírně zajímavé diskuze, v nichž šlo právě o budoucí uspořádání československého státu. 

Pro nás je velmi zajímavé, že rovněž vycházely četné brožurky, v nichž jednotliví autoři, 

nezřídka ústavněprávní odborníci, informovali veřejnost o svých náhledech na řešení 

vybraných ústavněprávních otázek.  

Základy tohoto myšlenkového kvasu byly přitom položeny ještě za války, mezi 

odbojáři. Jen pro zajímavost připojuji informaci, že v jednom z jejich koncepčních dokumentů 

se klade důraz zejména na efektivní, rychle fungující správní soudnictví, které „bude 

představovat účinný prostředek ochrany občana proti přehmatům byrokracie“.36 Je dobře 

známo, že poválečné osudy administrativní justice se od představ odbojářů značně lišily…37 

 

 

                                                           
35 Podobné stanovisko zastával i prezident republiky dr. Edvard Beneš, když ve svých spisech hovořil o nutnosti 
uskutečnění revoluce národní a sociální (Beneš, E.: Světová krise, kontinuita práva a nové právo revoluční. 
Citováno dle: Kubeš, V.: O novou ústavu, str. 28-29). 
36 Za svobodu do nové Československé republiky – ideový program domácího odbojového hnutí vypracovaný 
v letech 1939-1941. Praha: Dělnická akademie, 1946, str. 74. Mimochodem - problematika byrokracie patřila ke 
vděčným tématům státovědy a politické vědy v první polovině 20. století. 
37 Mazanec, M.: Zánik bývalého Nejvyššího správního soudu ve světle dokumentů Státního ústředního archivu. 
In: Pocta Vladimíru Mikule k 65. narozeninám. Praha, ASPI Publishing, 2002. 
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II. 2. 2 Mezinárodní vývoj 

 

Jak jsem jemně naznačil, nové ideje si razily cestu i na Západ od československých 

hranic. Uvádí se, že právě v tomto období prošlo vnímání práva v tomto prostoru zásadní 

transformací, byť v poněkud odlišném směru - prvotním úkolem státu se měla stát ochrana 

základních práv. Hovoří o tom například přední český znalec německého konstitucionalismu 

Petr Mlsna: „Idea lidské důstojnosti a její postavení v ústavním řádu jako nejvyšší právní 

zásady je důkazem odklonu od pozitivistického formalismu a důkazem světonázorové proměny 

práva po 2. světové válce od práva meziválečného období.“38  

Je zřejmé, že hlavním důvodem přerodu právního paradigmatu byly čerstvé zážitky 

z dosud nejrozsáhlejšího válečného konfliktu. Právě tento otřes, který zpochybnil dosavadní 

uspořádání, vedl řadu západních politiků ke krokům, jež vyústily v omezení prostoru 

vymezeného pro politiku ve prospěch řádu budovaného prostředky práva. Klíčovou 

(garanční) úlohu v tomto úsilí měly sehrát i ústavní soudy jakožto orgány dohlížející na 

zachovávání ústavnosti ze strany orgánů moci zákonodárné, výkonné i soudní.39 

II. 2. 3 Myšlenka ústavního soudnictví v Československu 

 

 Jakkoli se zdá, že poválečný vývoj nasvědčuje spíše opaku, není pravdou, že by výše 

uvedené myšlenky v Československu vůbec nerezonovaly. Skutečností nicméně je, že 

předmětná ustanovení do textu jeho připravované ústavy nepronikla, ačkoli mezi jejich 

zastánce patřily některé z předních vědeckých osobnosti. 

Jedním z významných konstitucionalistů, kteří usilovali o to, aby byla nejen 

zachována instituce ústavního soudu, ale také došlo k rozšíření jeho kompetence, byl 

Vladimír Kubeš. Ve svém spise věnovaném problematice nové ústavy napsal (v souladu se 

změnou právního paradigmatu), že „ústavní soud má rozhodovat nejen o tom, zda některá 

nižší norma právní neporušuje normu vyšší, a tak má býti garantem celkové struktury 

právního řádu, nýbrž je také garantem ústavou zaručených práv občanských.“40 Je 

nepochybné, že měl na mysli rozšíření působnosti soudu o rozhodování o ústavních 

stížnostech. 

                                                           
38 Mlsna, P.: Ústava ČR: ideové zdroje, teorie ústavy, ústavodárce, ústavnost. In: Mlsna, P. et alii: Ústava ČR – 
vznik, vývoj a perspektivy. Praha: Leges, 2010, str. 32. 
39 Badinter, R. – Breyer, S.: Judges in Contemporary Democracy. An International Conversation. NYU Press: 
New York-London, 2002, str. 26. 
40 Kubeš, V.: O novou ústavu. Praha: Melantrich, 1948, str. 49. 
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K dalším teoretikům, kteří se zakotvením ústavního soudnictví počítali a důkladně 

promýšleli právní úpravu jeho postavení, se řadí jednak Eduard Táborský, který je širší 

veřejnosti znám především jako válečný sekretář prezidenta Beneše, jednak Zdeněk Peška, 

jehož jméno je pro znalce poválečné historie spojeno s procesem s Dr. Miladou Horákovou a 

dalšími, v němž byl tento znamenitý ústavní právník sociálnědemokratické orientace 

odsouzen k pětadvacetiletému trestu žaláře; amnestován byl v roce 1960.  

 Nejprve si přibližme představy Eduarda Táborského, autora patrně nejobsáhlejší práce 

pojednávající o nedostatcích prvorepublikové ústavy. Právě v této knize přišel se čtyřmi 

návrhy týkajícími se postavení ústavního soudu:  

1. Považoval za vhodné výrazně rozšířit okruh subjektů oprávněných podat návrh na 

zahájení řízení: „(…) nestalo se vůbec, že by tento soud byl v době prvé republiky o 

některém zákoně rozhodoval, ač leckdy byly vyslovovány pochybnosti o ústavnosti 

toho či onoho zákona. Pochybnosti ty byly rázu leckdy zlovolného – tak Němci a 

Maďaři přečasto se dovolávali zcela neprávem ústavy proti opatřením, která se jim 

nehodila. Právě tu však by bylo bývalo vhodno, aby takovéto slovní agitaci bylo 

čeleno rozhodnutím zcela nezávislého soudního orgánu.“ 41 

2. Navrhoval opustit dosavadní tříletou prekluzivní lhůtu. „Nebude-li věc povolanými 

činiteli předložena, bude neústavní zákon prováděn dále. Rovněž krátká lhůta 

promlčecí ve věci tak závažné, jako je ústavnost zákonů, není odůvodněna. Nevyjde-li 

neústavnost zákona v promlčecí lhůtě na jevo, nebo když z politických důvodů se lhůta 

nechá projít bez příslušného návrhu, budou neústavní zákony platit klidně dále. 

Promlčení hodí se do poměrů soukromoprávních, nikoli však do nauky o ústavnosti 

zákonův.“ 42 

3. Prosazoval, aby rozhodnutí ústavního soudy působila ex tunc.  

4. Usiloval o rozšíření pravomoci ústavního soudu i na zákony zemské a na prezidentova 

nařízení.  

Poté, co jsme se na předchozích stránkách seznámili se světlými i stinnými stránkami 

prvorepublikové úpravy, nemůže nás překvapit nejspíš žádný z Táborského návrhů; je totiž na 

první pohled patrné, že vycházejí z běžné kritiky meziválečného ústavního soudnictví. 

Táborský však vyslovil ještě jednu velmi pozoruhodnou (a dovolím si říci, že bychom ji 

dokonce mohli označit za radikální) myšlenku, když uvedl následující: „Nevidím závadu ani 

                                                           
41 Peška, Z.: Jakou republiku? Úvahy o naší nové ústavě. Praha: Rudolf Rejman, 1946, str. 56. 
42 Vavřínek, F.: Základy práva ústavního. Praha: Všehrd, 1933, str. 194. 
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v tom, přiznalo-li by se ústavnímu soudu právo usnášet se o ústavnosti zákonů ex officio na 

podnět kteréhokoli jeho člena.“43 Domnívám se, že tímto nástrojem se primárně mělo čelit 

nečinnosti ostatních subjektů oprávněných podat návrh na zahájení řízení. Současně je třeba 

říci, že tato úvaha představuje spíše než cokoliv jiného doklad Táborského frustrace z činnosti 

meziválečného konstitučního tribunálu, jež se – jak se domnívám - prohloubila za jeho 

válečného pobytu v emigraci, kdy měl příležitost seznámit se s praxí ústavního soudnictví ve 

Spojených státech amerických.  

Je pochopitelné, že podpora pro takový odvážný návrh by se sháněla jen velmi 

obtížně; už jen z toho důvodu, že převládaly názorové proudy, které upřednostňovaly výsadní 

postavení zákonodárného sboru, jež by tímto opatřením bylo nepochybně výrazně narušeno. 

Jedním z mluvčích těchto názorů byl i Zdeněk Peška, který o ústavním soudu konstatoval 

následující: „Jak se všeobecně má za to, působí spíše jako brzda – díky konservativnímu 

založení většiny členů tohoto soudu. Aby se právě tomuto nebezpečí předešlo, byl u nás 

vytvořen zvláštní ústavní soud, kde vedle soudců nejvyšších soudů zasedají osoby jmenované 

k návrhu parlamentních sborů.“ 44  

Je nabíledni, že i Peška vycházel ze znalosti fungování ústavního soudnictví ve 

Spojených státech, byť z tohoto příkladu vyvodil poněkud odlišné závěry, odpovídající jeho 

vlastním preferencím. Která událost amerického vývoje tedy inspirovala Pešku? Ve třicátých 

letech to byl totiž právě tamní Nejvyšší soud, jehož členové opakovaně shledávali legislativu 

prezidenta Roosevelta za neústavní. Ten dokonce uvažoval o zvýšení počtu členů tohoto 

vrcholného článku federální soudní soustavy, kterýžto krok by mu umožnil jmenovat soudce 

nakloněné jeho reformním záměrům. Nakonec k tomuto zoufalému opatření sice nepřistoupil, 

leč myšlenka zůstala. Nás proto nepřekvapí, že jako východisko ze situace, v níž se nacházel 

československý ústavní soud, Peška navrhoval zvýšení počtu soudců jmenovaných k návrhu 

Národního shromáždění na pět.45 

 Mezi autory, jejichž mínění – soudě dle podoby Ústavy z 9. května - převládlo, 

najdeme i takové, pro něž byl ústavní soud natolik neživotným orgánem, že vůbec nepocítili 

potřebu zahrnout jej do svých koncepcí. Patří mezi ně Zdeněk Neubauer, v jehož spise 

nazvaném „Ústava moderní demokracie“ nenacházíme žádnou kapitolu věnovanou ústavnímu 

soudu (a ostatně ani soudnictví obecně). S obdobnou situací se setkáme v případě tvorby 

                                                           
43 Táborský, E.: Naše nová ústava. Praha: Čin, 1948, str. 528-529. 
44 Peška, Z.: Jakou republiku? Úvahy o naší nové ústavě. Praha: Rudolf Rejman, 1946, str. 57. 
45 Pro úplnost považuji za nutné dodat, že Peška usiluje i udělení oprávnění podávat návrhy i menšině členů 
Národního shromáždění; hovoří o dvou pětinách poslanců (Peška, Z.: Jakou republiku? Úvahy o naší nové 
ústavě. Praha: Rudolf Rejman, 1946, str. 57). 
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dalšího z tehdejších známých právníků, R. N. Foustky.46 Nejspíše se nebudeme mýlit, když 

postoj těchto autorů odůvodníme nedobrou zkušeností s prvorepublikovým ústavním soudem; 

v jejich očích byl orgánem nadbytečným, nepotřebným, ba potenciálně reakčním.  

Tyto závěry si osvojil i dobový ústavodárce, když v úpravě obsažené v Ústavě 9. 

května byla kontrola ústavnosti nově koncipována v rámci moci zákonodárné, tedy – jak 

konstatuje Jan Kněžínek - nutně s prvky zásadní politizace a „zlidovění.“ 47 O tom, že jde 

skutečně o pozoruhodný model kontroly ústavnosti, svědčí citace § 65 této ústavy; bylo v něm 

stanoveno, že předsednictvo Národního shromáždění podává, je-li věc sporná, závazný výklad 

zákonů a rozhoduje výlučně o tom, zda zákon Národního shromáždění nebo zákon Slovenské 

národní rady odporuje ústavě anebo nařízení zákonu.48 Efektivnost této formy kontroly 

ústavnosti je samozřejmě nanejvýš sporná, a to obzvláště v situaci, kdy ústava na dalších 

čtyřicet let pozbyla charakter juristicky relevantního dokumentu. 

 

                                                           
46 R. N. Foustka: O nové ústavě. Praha: Svaz osvobozených politických vězňů, 1947. 
47 Kněžínek, J.: Ústavní soud v reflexi patnácti let Ústavy České republiky. In: Suchánek, R. – Jirásková, V. et 
al.: Ústava České republiky v praxi. 15 let platnosti základního zákona. Praha: Leges, 2009, str. 262. 
48 Filip, J. – Holländer, P. – Šimíček, V.: Zákon o Ústavním soudu – komentář. Praha: C.H.Beck, 2007, str. VIII. 
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II. 3 Pražské jaro a ústavní soudnictví  

 

Podobně svérázné řešení, s jakým jsme se setkali v případě Ústavy z roku 1948, bylo 

zvoleno i o dvanáct let později – při koncipování ústavy z roku 1960. Předmětnou úpravu 

nacházíme v jejím čl. 41 odst. 2; nad zachováváním ústavy (a vlastně i samo nad sebou) mělo 

bdít Národní shromáždění, tedy nikoli již jen jeho předsednictvo; v tomto směru došlo 

k prohloubení předchozí koncepce.  

Vývoj v šedesátých letech však naštěstí spěl velmi rychle ke změně, k níž došlo v 

jejich druhé polovině, když byla znovunastolena myšlenka ústavního soudnictví. Není to 

náhoda - toto pozoruhodné období československých dějin je dnes všeobecně považováno za 

období výrazné liberalizace režimu, během něhož byli nahrazeni někteří zkompromitovaní 

představitelé strany a státu a rovněž došlo k nemalým změnám v ústavním a politickém 

systému. Tato perioda naší historie ovšem bohužel neměla dlouhého trvání; ukončena byla již 

v srpnu roku 1968 vpádem sovětských, východoněmeckých, polských, bulharských a 

maďarských vojsk.  

Paradoxně až po této tragické události, jež ovlivnila povahu režimu na následující dvě 

desetiletí, došlo k zásadní proměně československého ústavního systému, když na podzim 

téhož roku byl přijat zákon o čs. federaci. Právě s proběhnuvší federalizací dávali tehdejší 

autoři do souvislosti předpokládané ustavení ústavního soudu: „(…) ani v socialistickém státě 

není ústavní soudnictví spojeno pouze s federálním uspořádáním, ale jeho zavedení je přímo 

závislé na důsledné realizaci snah o prohlubování socialistické demokracie, o tvorbu a právní 

garance autonomních a relativně nezávislých prostorů jednotlivce i společenských skupin, o 

ústavnost, zákonnost a právní čistotu celého právního řádu.“49  

Dobové články, v nichž byl objasňován smysl ústavního soudnictví, by si nesporně 

zasloužily soustředěnější pozornost, jelikož se v nich můžeme setkat s neotřelými a ve své 

době snad i dosti odvážnými myšlenkami. Vhodným příkladem jsou následující výňatky z 

textů otištěných na jaře roku 1969 v Právníku: „Normotvorná pravomoc legislativního 

orgánu je v každé ústavě vymezena. Překročí-li tuto pravomoc, produkuje normu protiústavní, 

jejíž neplatnost vyplývá přímo z ústavy. (…) Vycházíme-li z presumpce, že ústavní soud jako 

nejodbornější instituce v této sféře vykonává svoji činnost striktně v souladu s ústavou, pak 

nezasahuje svým nálezem do normotvorné pravomoci legislativního orgánu, poněvadž tomuto 

orgánu nepřísluší pravomoc vydávat protiústavní normy. Pokud z této presumpce 

                                                           
49 Blahož, J.: Několik námětů k modelu ústavního soudnictví ČSSR a ČSR. Právník č. 5/1969, s. 354. 



18 

 

nevycházíme a připustíme možnost omylu ústavního soudu , tedy možnost zasáhnout do 

pravomoci legislativního orgánu, pak takový zásah může legislativní orgán zvrátit změnou 

příslušné ústavní normy tak, aby jednoznačně odpovídala představě zákonodárného sboru.“50  

Jakkoli se popis této výměny, jakéhosi ústavněprávního ping-pongu mezi ústavodárcem a 

ústavním soudem zdá být bizarní, k obdobnému vývoji skutečně došlo například ve Francii, o 

čemž bude učiněna zmínka v rámci následující kapitoly.  

Autorem druhého příspěvku je ústavní právník - komparatista Josef Blahož: 

„Rozmachu ústavního soudnictví v kontinentální Evropě ve formě samostatných tribunálů – 

s výjimkou ústavního soudnictví podle Ústavy SSSR z r. 1924 – jsme svědky až po roce 1918; 

intenzívně potom pokračuje i po roce 1945, kdy teorie i praxe ústavního soudnictví ožívají 

jako reakce na totalitní fašistické režimy.“51 V čem spočívá originalita a odvážnost 

uvedených vět, je doufám zřejmé.  

Stejně tak je jasné, že pozoruhodná aktivita autorů zůstala na dlouhá léta 

bezvýslednou, neboť Ústavní soud ČSSR, který měl kromě ústavních stížností52 rozhodovat o 

souladu zákonů Federálního shromáždění a zákonných opatření jeho předsednictva a o 

souladu ústavních i ‚běžných‘ zákonů národních rad s Ústavou ČSSR, jakož i o souladu 

podzákonných právních předpisů federace i republik s Ústavou ČSSR a zákony Federálního 

shromáždění,53 nebyl nikdy ustaven.54 Stejný osud potkal i předpokládané ústavní soudy 

republik. Ústavní soud se tak stal vpravdě ústavněprávním reliktem Pražského jara.55   

                                                           
50 Chaloupek, J.: K problematice vzniku a pojmu ústavního soudnictví. Právník č. 4/1969, s. 204. 
51 Blahož, J.: Několik námětů k modelu ústavního soudnictví ČSSR a ČSR. Právník č. 5/1969, s. 353. 
52 Kuklík, In: Vývoj československého práva 1945-1989. Praha: Linde, 2009, str. 343. 
53 Gerloch, A. – Hřebejk, J. – Zoubek, V.: Ústavní systém České republiky. Základy českého ústavního práva. 
Prospektrum: Praha, 2002, str. 240. 
54 Skutečnost, že nebyl ustaven, je pozoruhodně – avšak nepříliš důvěryhodně - vysvětlena v komentáři ústavy 
z druhé poloviny osmdesátých let (Zdobinský, S.: Československá ústava: komentář. Praha : Panorama, 1988). 
Je paradoxní, že v roce 1988, kdy byla zmíněná publikace vydána, již byly činné ústavní soudy v Polsku a 
Maďarsku, v Sovětském svazu se o zřízení orgánu tohoto typu diskutovalo. V Polsku byl ústavní soud zaveden 
revizí ústavy v r. 1982 a činnost zahájil k 1. 1. 1986 (Klokočka, V.: Ústavní systémy evropských států. Linde: 
Praha, 2006, str. 385). 
55 Gronský, J.: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa III. 1960 – 1989. Praha: 
Karolinum, 2007, str. 197. 
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II. 4 Polistopadový vývoj: Ústavní soud ČSFR 

 

Přijetí ústavního zákona o ústavním soudu inicioval tehdejší prezident republiky 

Václav Havel, avšak jeho návrh nebyl z procesních důvodů projednán. Později si jej nicméně  

osvojila federální vláda, již 27. února 1991 na 13. společné schůzi Federálního shromáždění 

při pojednávání předmětné osnovy zastupoval místopředseda vlády pro legislativu Pavel 

Rychetský.  

Stojí za zmínku, že při obhajobě této předlohy argumentoval mj. tím, že „v oblasti 

vymezení zákonodárných působností, zejména při vydávání norem podzákonných, jsme 

navodili neúnosnou situaci, za které není nikdo v této zemi v celé řadě oblastí oprávněn 

vydávat jakékoliv podzákonné normy“. Jedním z cílů ustavení ústavního soudu tedy bylo 

podobně jako v případě meziválečného konstitučního tribunálu dosáhnout zpřehlednění a 

očisty právního řádu.  

Navržený ústavní zákon byl takřka jednomyslně schválen, ovšem odsouváno bylo 

přijetí nezbytné prováděcí legislativy. Příslušný zákon byl schválen až v listopadu 1991 a 

účinnosti nabyl dne 3. prosince 1991. Je nesmírně pikantní (a za normálních okolností asi jen 

stěží pochopitelné), že jeho návrh byl Federálnímu shromáždění předložen jako poslanecká 

iniciativa, a to poslanci Mariánem Posluchem, Ernestem Valkem a Vlastimilem Ševčíkem, a 

že všichni uvedení navrhovatelé se později stali členy tohoto soudu.56  

Stalo se tak dne 31. ledna 1992, kdy byli jmenováni spolu s ostatními ústavními 

soudci. Nepřehlédněme skutečnost pro podobu vztahů v československé federaci příznačnou, 

která spočívala v tom, že obsazení tribunálu bylo výrazně ovlivněno hledisky národnostními 

(polovina soudců byla české národnosti, druhá slovenské).57 Datum jmenování napovídá, že 

jejich angažmá nemělo dlouhého trvání. Federální ústavní soud působil z dobře známých 

důvodů pouhých deset měsíců,58 což se odráží v objemu Sbírky nálezů a usnesení Ústavního 

soudu ČSFR, která obsahuje pouhých osm  nálezů a osm usnesení.  

                                                           
56 Kněžínek, J.: Ústavní soud v reflexi patnácti let Ústavy České republiky. In: Suchánek, R. – Jirásková, V. et 
al.: Ústava České republiky v praxi. 15 let platnosti základního zákona. Praha: Leges, 2009, str. 263. 
57 Zapadnout by neměla ani zmínka o tom, že výraznou roli při výběru členů soudu hrála kritéria politická. Tomu 
nasvědčuje skutečnost, že jen dva ústavní soudci měli předchozí zkušenosti z práce v justici. Pro nás je zajímavé 
především to, že podle Erica Steina, jehož Gronský cituje, jej netvořily osobnosti, od nichž by se dalo očekávat, 
že se dají cestou soudního aktivismu. 
58 Gronský, J.: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa IV. 1989 – 1992. Praha: 
Karolinum, 2007, str. 278. 
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II. 5 Vznik Ústavního soudu České republiky 

 

Důvodem, proč bylo tolik prostoru věnováno prvorepublikovému ústavnímu 

soudnictví, je skutečnost, že autoři Ústavy ČR se nechali inspirovat údajně právě jím.59 Na 

tomto místě nehodlám usilovat o vymezení shod a odlišností mezi oběma úpravami (byly by 

četné). Za důležité považuji, abychom si uvědomili hlavní rozdíl mezi oběma soudy; 

odhlédneme-li od formální stránky věci, je patrný na první pohled. Ústavní soud České 

republiky je teprve prvním ústavním soudem, který reálně ovlivňuje vývoj našeho právního 

systému.60 

Zpočátku tomuto vyústění nic nenasvědčovalo. Vzniku Ústavního soudu předcházela 

bezúspěšná snaha ústavně právního výboru České národní rady, který koncem roku 1992 

přišel s návrhem na vytvoření Soudu ochrany ústavnosti, který by byl činný do doby zřízení 

Ústavního soudu.61 Tento záměr ztroskotal a ke jmenování jeho prvních dvanácti soudců (z 

celkových patnácti) došlo až v červenci 1993. V listopadu téhož roku se jejich počet zvýšil na 

čtrnáct a v úplném složení Ústavní soud působí od roku 1994.62 Pomalé ustanovování soudců 

jako by prokazovalo vlažný přístup, který lze považovat za jeden z projevů absence tradice 

respektovaného ústavního soudnictví.63  

Tuto tezi vcelku pěkně ilustruje vzpomínka nedávno zesnulého Vladimíra Klokočky: 

„Když mi v roce 1993 ve Vladislavském sále tehdejší premiér blahopřál ke jmenování do 

funkce soudce Ústavního soudu, ujistil jsem ho, že tuším, jak náročný a obtížný úkol přijímám. 

S úsměvem sobě vlastním na mě pohlédl a pravil: ‚Ale prosím Vás, co je to Ústavní soud, co 

je to Ústavní soud?‘ To byl okamžik, kdy jsem si plně uvědomil, že nejen tuším, ale že opravdu 

(ale opravdu) vím, jak obtížný úkol to bude.“64  

 

  

                                                           
59 Mlsna, P.: Ústava ČR: ideové zdroje, teorie ústavy, ústavodárce, ústavnost. In: Mlsna, P. et alii: Ústava ČR – 
vznik, vývoj a perspektivy. Praha: Leges, 2010, str. 25. Zájemci o podrobnější informace o vzniku Ústavy České 
republiky jistě uvítají publikaci Němeček, T.: Vojtěch Cepl: život právníka ve 20. století. Praha : Leges, 2010. 
60 Kněžínek, J.: Ústavní soud v reflexi patnácti let Ústavy České republiky. In: Suchánek, R. – Jirásková, V. et 
al.: Ústava České republiky v praxi. 15 let platnosti základního zákona. Praha: Leges, 2009, str. 259. 
61 Kněžínek, J.: Ústavní soud v reflexi patnácti let Ústavy České republiky. In: Suchánek, R. – Jirásková, V. et 
al.: Ústava České republiky v praxi. 15 let platnosti základního zákona. Praha: Leges, 2009, str. 264.  
62 Gerloch, A. – Hřebejk, J. – Zoubek, V.: Ústavní systém České republiky. Základy českého ústavního práva. 
Prospektrum: Praha, 2002, 4. vydání, str. 244. 
63 Kněžínek, J.: Ústavní soud v reflexi patnácti let Ústavy České republiky. In: Suchánek, R. – Jirásková, V. et 
al.: Ústava České republiky v praxi. 15 let platnosti základního zákona. Praha: Leges, 2009, str. 259. 
64 Klokočka: Cesty české ústavnosti. In: Kokeš, M. – Pospíšil, I. (ed.): In dubio pro libertate: úvahy nad 
ústavními hodnotami a právem: pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea. Brno : Masarykova 
univerzita, 2009, str. 15.  
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II. 6 Díl čí závěry 

 

V předcházející kapitole jsem velmi stručně naznačil, jakými proměnami prošlo 

ústavní soudnictví v československém (a částečně i českém) ústavním vývoji. V jeho počátku 

byly vytvořeny velmi slibné předpoklady, které v meziválečné ústavní praxi ovšem nebyly 

naplněny. Zklamání v tomto ohledu přinesl i poválečný vývoj. Tehdejší odborné debaty, jimž 

jsem věnoval značnou pozornost, nakonec vyústily v neprospěch existence ústavního soudu. 

Renesanci tak myšlenka ústavního soudnictví zažila v druhé polovině šedesátých let, leč 

uskutečnění se jí dostalo až v  polistopadovému období zřízením Ústavního soudu ČSFR. 

Dlužno dodat, že ani teno orgán v naší ústavní historii rovněž nezanechal výraznější stopu. 

Z této kapitoly vyvozuji dvojí poučení. Za prvé, nelze si nepovšimnout skutečnosti, že 

myšlenka zřízení ústavního soudu se objevovala v dobách, které se vyznačovaly 

liberalizačními a demokratizačními tendencemi (podotýkám, že oba tyto procesy je nutno 

odlišovat). Lze proto říci, že demokracie a ústavní soudnictví se v československém ústavním 

vývoji objevují současně.  

 S tím souvisí druhý klíčový poznatek. Jelikož demokracie ve dvacátém století na 

našem  území nebyla  převažujícím principem výstavby státu, není divu, že pokud jde o 

domácí tradice, Ústavní soud ČR v zásadě neměl na čem stavět. Opřít se mohl snad pouze o 

několik málo rozhodnutí federálního ústavního soudu, jiné domácí tradice (vzory vztahující se 

jak k doktríně, tak k neformálním vztahům uvnitř i navenek soudu) nebyly k dispozici. Je 

nabíledni, že nebylo-li možné vyjít z domácích vzorů, nezbývalo než nahlédnout do zahraničí 

– a z některých nálezů „prvního“ Ústavního soudu je patrné, že tak jeho soudci učinili. 65  

 

                                                           
65 V některých významných nálezech se setkáváme s argumentací komparativní, což lze patrně zdůvodnit 
mimořádným vlivem prof. Vladimíra Klokočky, v jehož případě hrála nezanedbatelnou roli exilová zkušenost. 
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III. T ři modely ústavního soudnictví 
  

V předchozí kapitole jsme se poměrně důkladně seznámili s vývojem ústavního 

soudnictví na našem území počínaje Ústavní listinou z roku 1920. Dospěli jsme k závěru, že 

domácí tradice není příliš bohatá. Nejen z tohoto důvodu může přijít vhod zahraniční 

inspirace. Na následujících řádcích se proto rozhlédneme po světě, abychom si přiblížili 

základní soudobé modely ústavního soudnictví. Jak ukáži, tyto vzory se liší v řadě ohledů, a 

co je podstatné pro účely této práce, také ve vztahu k politice.  

Seznámíme se s modelem americkým, německým a francouzským. Volba těchto zemí 

není náhodná – americký příklad zastupuje model difuzního ústavního soudnictví 

realizovaného federálními soudy, které se již tradičně těší silnému postavení. Dá se říci, že 

francouzský model je jeho protipólem, když omezený výkon ústavního soudnictví je svěřen 

kvazisoudnímu orgánu (Ústavní radě)  a tamní soudní moc je obecně znatelně slabší.66 Na půl 

cesty mezi těmito dvěma zcela odlišnými modely se nachází koncepce ztělesněná německým 

Spolkovým ústavním soudem se sídlem v Karlsruhe, jenž je označován za nejvlivnější 

evropský ústavní soud; jeho judikaturou se výrazně inspiruje také český orgán ochrany 

ústavnosti. 

 

                                                           
66 Ústavní rada, orgán, který vykonává přezkum ústavnosti zákonů, dokonce některými autory není považována 
za soud (Kysela, J.: K „politické“ roli ústavních soudů. Přítomnost, léto 2008, str. 16). 
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III. 1 Francie 

 

První model, jehož znaky si přiblížíme, se uplatňuje ve Francii. Jeho podoba je velmi 

výrazně ovlivněna tamní tradiční obavou z „gouvernement des juges“67 (vlády soudců), která 

má kořeny ještě v předrevolučním období. Reprezentanti soudní moci se tehdy řadili ke 

konzervativním složkám společnosti a představovali tak potenciální překážku v dosažení 

revolučních cílů. Jejich vliv měl být proto eliminován.68  

Výsledkem je nejen restriktivní pojetí role soudce, ale i specifická podoba ústavního 

soudnictví. Rozhodování o otázkách ústavnosti bylo odebráno obecným soudům (což se pro 

kontinentální právní systémy stalo příznačným) a vyhrazeno specializované instituci – 

Ústavní radě.69 Je pozoruhodné, že členové této instituce nemusejí mít právnické vzdělání,  

virilními členy jsou bývalí prezidenti republiky.70 I to je argumentem pro nesoudní charakter 

Ústavní rady. 

Ta navíc může provádět pouze předběžný přezkum zákonů, čímž se míní možnost 

posuzování jejich souladu s ústavou výhradně před jejich vyhlášením v publikačním 

nástroji.71 Většinou (nikoli vždy, např. jednací řád parlamentu) je povolána k posouzení 

zákona po jeho schválení, avšak před vyhlášením. Některé zákony podléhají jejímu přezkumu 

obligatorně, jiné přezkoumá k ad hoc návrhu prezidenta republiky, ministerského předsedy, 

předsedů komor, anebo k návrhu šedesáti poslanců nebo senátorů.72 

Je proto nasnadě, že současná francouzská úprava neposkytuje soudcům či členům 

Ústavní rady mnoho příležitostí projevovat se aktivisticky či snad dokonce propadnout 

soudcokratickým sklonům. Nadto je třeba vzít v úvahu, že rozhodnutí Ústavní rady, která by 

politikové nesli nelibě, mohou být zvrácena přijetím změn ústavy. Nejde přitom jen o 

teoretickou možnost, neboť v nejnovějších francouzských ústavních dějinách jsou 

                                                           
67 Klokočka, V.: Ústavní systémy evropských států. Linde: Praha, 2006, str. 381-382. 
68 Pojem zákona jakožto projevu vůle lidu představoval ve francouzské revoluci veličinu, jejíž hodnota byla 
nesrovnatelně vyšší než v Americe. 
Wagnerová, E.: Ústavní soudnictví. Praha: Linde, 1996, str. 15. 
69 Guarnieri, C. – Pederzoli, P.: The Power of Judges. A Comparative Study of Courts and Democracy. OU 
Press: New York, 2002,  str. 143. 
70 Jedna členka francouzské ústavní rady skutečně nemá právnické vzdělání, jde o socioložku (Ferreres Comella, 
V.: Constitutional Courts & Democratic Values: A European Perspective. New Haven & London: Yale 
University Press, 2009, str. 41). 
71 Také to lze považovat za projev obav z vlády soudců. 
72 Wagnerová, E.: Ústavní soudnictví. Praha: Linde, 1996, str. 55. 
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zaznamenána přinejmenším dvě rozhodnutí Ústavní rady, v reakci na něž byly přijaty ústavní 

dodatky.73 

 

                                                           
73 V roce 1993 šlo o právo azylu, o šest let později pak o paritu v zastoupení pohlaví na volebních kandidátkách 
(Ferreres Comella, V.: Constitutional Courts & Democratic Values: A European Perspective. New Haven & 
London: Yale University Press, 2009, str. 77). 
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III. 2 Spojené státy americké 

 

Postavení soudců ve Spojených státech amerických je - ve srovnání s jejich 

francouzskými protějšky - zcela odlišné. Výrazným faktorem jsou opět historické důvody, 

mezi něž lze zařadit zejména anglickou tradici soudcovské nezávislosti. Tato koncepce totiž 

dosáhla uplatnění i v zámoří.74  

Uvádí se, že nezávisle koncipované soudnictví má svůj historický základ právě v 

Anglii, kde mj. sloužilo jako významný nástroj omezení moci panovníka.75 Důsledkem 

(nejen) této skutečnosti je, že úcta a důvěra, které se angličtí soudci (či lépe: soudci působící 

v angloamerickém modelu právního systému) těší, je s kontinentálními poměry 

neporovnatelná.76  

Ústavní soudnictví vykonávají všechny federální soudy, tedy nikoli jen devítičlenný 

Nejvyšší soud, který si získal značnou proslulost i ve světě. Výhodou tohoto uspořádání podle 

některých autorů je, že soudní soustava jako celek je mnohem méně přístupná zásahům ze 

strany vnějších vlivů než v uspořádání, kdy ústavním soudem je orgán samostatný a od soudní 

soustavy důsledně oddělený, jak jej známe z evropských ústavních systémů. 77  

Je nezbytné zdůraznit, že v americkém difuzním (decentralizovaném) systému soudní 

kontroly ústavnosti se nevyskytuje abstraktní kontrola norem, nýbrž provádí se výhradně 

kontrola konkrétní, tedy na individuální případy vázaná. Ústavnost normy, která má být 

aplikována, posuzují všechny obecné soudy jako „předběžnou“ otázku.78 

Diference mezi americkým a kontinentálními modely jsou tedy prima vista nemalé. 

Není ovšem rozumné přikládat těmto odlišnostem přehnaně velký význam, neboť rozdíly 

mezi těmito uspořádáními – difuzním a koncentrovaným – nemusí být přinejmenším 

v určitých ohledech tak velké, jak si ukážeme na příkladu Nejvyššího soudu USA. Tento soud 

se nachází na vrcholu americké federální soudní soustavy a projednává a rozhoduje kauzy, 

které mají klíčový význam pro vývoj právního a politického systému. Tyto případy si přitom 

z rozsáhlého nápadu sám vybírá.  

                                                           
74 Možná se proto jeví jako paradoxní, že v britském systému je tradičně vyzdvihován – a za jeho težiště 
považován – parlament, což je dokumentováno dobře známým ústavněprávním bonmotem, že britský parlament 
může učinit vše kromě přeměny muže v ženu a ženy v muže (Klokočka, V.: Ústavní systémy evropských států. 
Linde: Praha, 2006, str. 375). 
75 Hřebejk, J.: Soudnictví. In: Pavlíček, V. a kol.: Obecná státověda. Praha: Linde, 1998, str. 314. 
76 Dostál, M.: Počátky amerického a německého ústavního soudnictví a odraz jejich činnosti v koncepci a 
judikatuře moderních ústavních soudů, zejména Ústavního soudu České republiky. In: Kokeš, M. – Pospíšil, I. 
(ed.): In dubio pro libertate: úvahy nad ústavními hodnotami a právem: pocta Elišce Wagnerové u příležitosti 
životního jubilea. Brno : Masarykova univerzita, 2009, str. 51. 
77 Blahož, J.: Několik námětů k modelu ústavního soudnictví ČSSR a ČSR. Právník č. 5/1969, str. 354. 
78 Wagnerová, E.: Ústavní soudnictví. Praha: Linde, 1996, str. 60. 
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A právě zde se otevírá možnost politické profilace soudu, jelikož již při této selekci 

totiž hraje významnou roli ideologie jeho členů,79 které jmenuje prezident poté, co obdrží 

souhlas horní komory Kongresu. Není proto překvapivé, že přibližně devadesát procent 

soudců Nejvyššího soudu v minulosti patřilo k prezidentově straně.80  

Z uvedeného je zjevné, že členové Nejvyššího soudu jsou nesporně významnými 

politickými hráči, což se výrazně promítá i do procesu ustanovování jednotlivých soudů. 

Vzhledem k tomu, že jsou do funkce jmenováni bez časového omezení, je doplnění soudu 

výjimečnou situací, jíž se prezidenti snaží plně využít, neboť - jak podotýká Josef Blahož - 

soudci politicky přežívají reprezentanty politického kursu v exekutivě a legislativě, kteří je 

uvedli do funkce.81 Pro každého z amerických prezidentů je uprázdnění soudcovského křesla 

vynikající příležitostí, jak ovlivnit osudy státu i desítky let poté, co opustí svůj úřad.  

V případě kontinentálních ústavních soudů, jejichž prototypem je Spolkový ústavní 

soud, se s podobnými úvahami setkat spíše výjimečně. I český případ nasvědčuje závěru, že 

uvědomování si významu profilu osobností jednotlivých ústavních soudců (a tedy i jejich 

pečlivého výběru) je spíše pozvolné. V případě sporných rozhodnutí se kritika snáší na soud 

jako celek spíše než na hlavy jednotlivých soudců, jakkoliv lze v tomto ohledu zaznamenat 

v poslední době určité změny.82  

 

                                                           
79 Guarnieri, C. – Pederzoli, P.: The Power of Judges. A Comparative Study of Courts and Democracy. OU 
Press: New York, 2002, str. 85. 
80 Guarnieri, C. – Pederzoli, P.: The Power of Judges. A Comparative Study of Courts and Democracy. OU 
Press: New York, 2002, str. 30. 
81 Blahož, J. – Balaš, V. – Klíma, K.: Srovnávací ústavní právo. Wolters Kluwer: Praha, 2007, str. 344. 
82 Otevírá se tak zajímavá otázka vlivu subjektivních a objektivních činitelů na vývoj právního systému. 
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III. 3 N ěmecko 
 

Francouzský a americký model můžeme považovat za jakési extrémy, mezi něž 

bychom na pomyslné kontinuum umístili model německý, jenž vychází z kelsenovské 

koncepce ústavního soudnictví. Proto se na rozdíl od předchozích modelů pro českého čtenáře 

jeví jako výrazně inspirativnější, a to nejen institucionalně, ale také pokud se rozhodovací 

činnosti týče.  

Co je vlastně pro systém koncentrovaného výkonu ústavního soudnictví příznačné? 

Mám za to, že touto výraznou vlastností je především skutečnost, že jediný veřejnomocenský 

orgán je pověřen výkonem abstraktního i konkrétního přezkumu ústavnosti vybraných druhů 

individuálních i normativních právních aktů. Z uvedeného plyne, že působnost ústavního 

soudu je v tomto modelu očividně velmi široká. 

Všeobecně se soudí, že rozhodovací činnost Spolkového ústavního soudu v našem 

prostředí vykonává nemalý vliv; dokonce je označován za nejuznávanější soud v Evropě.83 

Z jeho rozhodovací činnosti pochází tzv. test přiměřenosti, který je připisován německému 

právnímu teoretiku Robertu Alexymu,84 ale pozornost si zaslouží například i tzv. 

Schumannova doktrína, založená na  přednosti ústavně konformního výkladu před derogací,85 

v níž se projevuje princip zdrženlivosti. 

Je užitečné mít na paměti, že Spolkový ústavní soud musel prosadit navzdory 

nepochopení a odporu politiků i ostatních ústavních činitelů:86 „Akceptace myšlenky 

konstruktivní metafyziky se postupně etablovala v ústavních systémech západní Evropy s tím, 

že ji převzaly i ústavy v postkomunistických státech. Nicméně první příklady praktického 

naplňování materiálního jádra ústavy skrze rozhodovací praxi ústavních soudů se nesetkává 

                                                           
83 Pro současné české ústavněprávní debaty je zajímavé i to, že možnost jmenování soudců Spolkového 
ústavního soudu na další období byla zrušena v roce 1970. (Klokočka: Cesty české ústavnosti. In: Kokeš, M. – 
Pospíšil, I. (ed.): In dubio pro libertate: úvahy nad ústavními hodnotami a právem: pocta Elišce Wagnerové u 
příležitosti životního jubilea. Brno : Masarykova univerzita, 2009, str. 20). 
84 Ferreres Comella, V.: Constitutional Courts & Democratic Values: A European Perspective. New Haven & 
London: Yale University Press, 2009, str. 47. 
85 Rychetský, P.: Vliv českého ústavního soudu jako orgánu ochrany ústavnosti a lidských práv a svobod na 
obecné soudnictví. Str. 97. 
86 Tuto skutečnost dokumentuje zpráva Gerharda Leibholze, která dokumentuje boj Spolkového ústavního soudu 
o vlastní uznání (Dostál, M.: Počátky amerického a německého ústavního soudnictví a odraz jejich činnosti 
v koncepci a judikatuře moderních ústavních soudů, zejména Ústavního soudu České republiky. In: Kokeš, M. – 
Pospíšil, I. (ed.): In dubio pro libertate: úvahy nad ústavními hodnotami a právem: pocta Elišce Wagnerové u 
příležitosti životního jubilea. Brno : Masarykova univerzita, 2009, str. 53). Jak jsme ukázali v partii o 
francouzském modelu, jedním z důvodů nepochybně bylo, že v Německu i jinde v Evropě je soudce tradičně 
pojímán jako jakýsi lepší úředník (Dostál, M.: Počátky amerického a německého ústavního soudnictví a odraz 
jejich činnosti v koncepci a judikatuře moderních ústavních soudů, zejména Ústavního soudu České republiky. 
In: Kokeš, M. – Pospíšil, I. (ed.): In dubio pro libertate: úvahy nad ústavními hodnotami a právem: pocta Elišce 
Wagnerové u příležitosti životního jubilea. Brno : Masarykova univerzita, 2009, str. 55). 
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s obecných pochopením a je mnohdy vnímáno jako snaha ústavního soudnictví po uzurpaci 

moci ve státě.“ 87 O tom, že nešlo o pouhé porodní bolesti, svědčí skutečnost, že jeho kritika 

přetrvává i v současnosti, když problematickými jsou shledávána některá rozhodnutí, 

v souvislosti s čímž probíhá veřejná debata o tom, zda Spolkový ústavní soud není přehnaně 

„aktivistický“.88  

V rámci této diskuze byla vyslovena pozoruhodná myšlenka, a sice že v této extrémně 

silné podobě ústavního soudnictví by měl ústavní soud přistupovat k rozhodování politicky 

citlivých kauz velmi obezřetně, se značnou zdrženlivostí.89 

 

 

                                                           
87 Mlsna, P.: Ústava ČR: ideové zdroje, teorie ústavy, ústavodárce, ústavnost. In: Mlsna, P. et alii: Ústava ČR – 
vznik, vývoj a perspektivy. Praha: Leges, 2010, str. 43. 
88 Klokočka, V.: Ústavní systémy evropských států. Linde: Praha, 2006, str. 393.  
89 Rychetský, P.: Vliv českého ústavního soudu jako orgánu ochrany ústavnosti a lidských práv a svobod na 
obecné soudnictví. Str. 96. 
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III. 4 Díl čí závěry 

 

Vzhledem k tomu, že o domácí tradici ústavního soudnictví v první polovině 

devadesátých let nemohlo být řeči, nezbývalo než se pro potřebnou inspiraci obrátit do 

zahraničí. To platí jak pro ústavodárce, zákonodárce i soudce tzv. prvního Ústavního soudu. 

Je pochopitelné, že zdrojem inspirace se staly především americké a německé reálie. Jak se 

jejich vliv projevil v činnosti Ústavního soudu? Velmi záleží na jednotlivých soudcích,90 

obecně však platí, že byly převzaty některé doktríny, přičemž patrně nejvýznamnější je 

v tomto ohledu působení Spolkového ústavního soudu. Inspirativní pochopitelně může být 

judikatura zahraničních ústavních soudů obecně. 

Je vhodné položit si otázku, zda existuje úskalí této inspirace a případně v čem 

spočívá. Modely, s nimiž se lze setkat, se vyznačují různými vlastnostmi, které nejsou vždy 

kompatibilní buď s tradičním pojímáním, které je vlastní kontinentálnímu systémem práva,91 

nebo s některými principy a hodnotami, které by měly být souběžně naplňovány.92 

Důsledkem je pak nezřídka kritika Ústavního soudu. S některými negativními hodnoceními se 

seznámíme v následující kapitole.  

 

 

                                                           
90 Průnik do myšlenkového světa soudců může být velmi přínosný, neboť znalost intelektuálního ovzduší, ve 
kterém se pohybují, usnadňuje predikci budoucích rozhodnutí a vykazuje rovněž nezanedbatelný protikorupční 
potenciál. 
91 Spojené státy americké, ovšem vzhledem k odlišnému právnímu systému jsou mnohé prvky obtížně 
přenositelné. Přesto nelze jejich vliv podceňovat. Projevil se ostatně i již při pracech na Ústavě ČR, když byla 
zvolen a zakotven obdobný způsob výběru ústavních soudců. 
92 Jako vhodný příklad se jeví konstruktivní metafyzika Spolkového ústavního soudu. 
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IV. Soudcovský aktivismus a soudcokracie 

IV. 1 Soudní aktivismus 

IV. 1. 1 Co je soudcovský aktivismus? 

 

S tímto slovním spojením, které je obsaženo i v názvu předložené diplomové práce, se 

v posledních letech setkáváme stále častěji, a to zpravidla v reakcích předních politiků na 

nepříznivá soudní rozhodnutí. Rozumí se jimi přitom rozhodnutí jak soudů obecných, tak 

soudu Ústavního. Dá se říci, že s jeho rozhodovací činností je uvedené označení 

z pochopitelných důvodů spojováno v nejvíce případech; tuto tendenci dokumentuje např. 

výrok známého ekonoma Marka Loužka, který v jednom ze svých novějších článků uvádí, že 

„Aktivismus ústavního soudu nabývá na síle.“93  

Na soudy obecné se kritika tohoto druhu snáší velmi výjimečně, byť i v jejich případě 

bychom patrně byli schopni dopátrat se výjimek (šlo by zejména o spory o ochranu osobnosti, 

v nichž figurují osobnosti politického života). Na první pohled se proto v souvislosti 

s problematikou soudcovského aktivismu jeví jako nejpřípadnější kritika jejich mimoprocesní 

činnosti, jíž mám na mysli především snahy představitelů judikativy o osamostatnění, 

„samosprávu“ soudnictví.94 Toto téma by si samozřejmě zasloužilo více pozornosti, jelikož se 

však prvotně týká obecných soudů, opustíme je a ve zbytku tohoto oddílu čtvrté kapitoly se 

budeme soustředit na vymezení kontroverzního pojmu „soudcovský aktivismus“ výhradně ve 

spojitosti s činností Ústavního soudu. 

 Mám za to, že tento úkol není zcela triviální, neboť přesné a obecně přijímané 

vymezení uvedeného pojmu dosud není k dispozici. I když se zdá, že ti, kteří jej s oblibou 

užívají, jako by předpokládali, že jeho obsah již je uspokojivě definován a všeobecně 

přijímán. Tím si však nejsem zcela jist.95 Považuji proto za nezbytné, abychom nejprve 

pozorně prostudovali texty, v nichž se nachází zmínka o soudcovském aktivismu.  

                                                           
93 Loužek, M.: Hrozí v České republice soudní diktatura? In: Loužek, M. (ed.): Soudcokracie v ČR : fikce, nebo 
realita? Praha : CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2006, str. 19. 
94 Nikoli náhodou se v zahraniční odborné literatuře uvádí, že vznik a rozvoj soudcovského aktivismu byl 
v Evropě podpořen právě aktivitami sdružení hájících práva soudců (Guarnieri, C. – Pederzoli, P.: The Power of 
Judges. A Comparative Study of Courts and Democracy. OU Press: New York, 2002, str. 76). 
95 V úvahu přichází shoda se na jediném výměru, jehož jádro spočívá v tvrzení, že předmětné rozhodnutí je 
v určitém ohledu nesprávné. Odhlédneme-li od skutečnosti, že projevem soudcovského aktivismu nemusí nutně 
být jen rozhodnutí, nezbývá než uzavřít, že taková definice je při své obecnosti nicneříkající. 
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Jelikož jsem toho názoru, že primárně bychom měli usilovat o dobrání se pouze 

juristicky relevantních výměru, v samém úvodu se pokusím o eliminaci náhledů, které jsou 

vlastní diskurzu žurnalistů (najmě politických komentátorů) a politiků, neboť – jak ukáži na 

vybraných příkladech - z hlediska ústavního práva, obecné státovědy a „právní“ politologie je 

v naprosté většině případů nelze považovat za přínosné. 

Začněme žurnalisty a politickými komentátory. Jaký pohled na soudní (soudcovský) 

aktivismus je jim vlastní? Troufnu si říci, že jejich pojetí je velmi prosté. Soudní rozhodnutí 

hodnotí na základě jeho výroku (zda navrhovatel uspěl, či nikoli) a eventuálně podle 

některých mimořádných (a především mediálně vděčných) událostí, ke kterým dojde 

v průběhu řízení, jež předchází jeho přijetí.96 K projevům soudcovského aktivismu v řízení 

před Ústavním soudem tak bylo zařazeno např. vystupování místopředsedkyně Elišky 

Wagnerové, která „v minulosti opakovaně ‚drtila‘ pravicové politiky při výpovědích před 

plénem“.97 Způsob, jakým pokládá otázky, eventuálně skutečnosti, na které se táže, mohou 

být mnohdy považovány za excesivní, na první pohled je ale patrné, že v tomto případě se 

nedotýkáme jádra pojmu soudcovského aktivismu. 

Podobně je tomu v případě prohlášení čelných politiků. Velmi jednoduše řečeno, ti 

jsou za projev soudcovského aktivismu ochotni označit cokoliv, co jim nepřijde vhod. 

Například ve Francii se o něm začalo hovořit poté, co bylo v polovině sedmdesátých let 

minulého století přiznáno právo podat Ústavní radě návrh na zahájení řízení šedesáti členům 

parlamentu. Do té doby mohla jednat pouze na základě podání prezidenta, předsedy vlády, 

předsedy Národního shromáždění a předsedy Senátu. Přirozeným důsledkem tohoto opatření 

byl  nárůst počtu podání, mezi nimiž pochopitelně převažovala ta opoziční.98 Mám za to, že 

v tomto případě je toto označení používáno výhradně jako nástroj politického boje. Jeho 

primárním cílem je přesvědčit voliče o tom, že politik učinil vše, co bylo nutné a že plody 

jeho práce se nedočkaly sklizně z dopuštění nepřejících soudců. Vedlejším a negativním – 

třebaže nezamýšleným důsledkem – je pak zpochybnění legitimity ústavního soudu, potažmo 

ústavnosti jako takové.  

V České republice to je velmi snadné zejména v posledních dvou volebních obdobích, 

neboť v případě téměř každého významnějšího zákona dochází k podání návrhu na jeho 

                                                           
96 Nelze zastírat, že se tak děje v souladu se zájmy, které dané médium prosazuje. 
97 Lidové noviny, 15. 3. 2011. Šenkýř, M.: „Přijali jsme pohádkový verdikt“, str. 3. Nutno doplnit, že není 
pravdou, že by otázky nastíněného typu nezajímaly také respektované autory - odborníky; ti je ovšem nahlížejí 
z odlišného úhlu pohledu, když například rozvíjejí úvahy o etice soudcovské práce (Isensee, J.: Spolkový ústavní 
soude, quo vadis? Právník č. 10-11/97, s. 892). 
98 Guarnieri, C. – Pederzoli, P.: The Power of Judges. A Comparative Study of Courts and Democracy. OU 
Press: New York, 2002, str. 145. 
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přezkum Ústavním soudem. Pro politiky, kteří neuspějí, je pak až příliš jednoduché hovořit o 

soudním aktivismu a vytvořit zdání, že jejich dobrý záměr byl zhacen soudci, kteří se v našich 

poměrech ostatně netěší příliš dobré pověsti.99 

Myslím, že by bylo zbytečné uvádět více podobných ukázek, a tak stránky novin či 

časopisů a svět tiskových zpráv raději opustím a pokusím se o vyhledání jiných pojetí. 

Jedním z nich může být politologický (či snad politologizující) přístup, který se alespoň 

v mých očích zdá být mnohem sofistikovanější, neboť na existenci soudcovského aktivismu 

usuzuje či jeho míru určuje množstvím zákonů, které byly v určitém období zrušeny ústavním 

soudem.100 I tento matematizující přístup má nicméně svá těžko překonatelná úskalí,101 

z nichž v českém prostředí k zdánlivě okrajovým, ale nejzávaznějším patří skutečnost, že pro 

podobné zpracování tématiky zatím není k dispozici dostatečný empirický materiál.  

Jelikož vyšlo najevo, že ani toto pojetí není uspokojivé, nezbývá než obrátit pozornost 

k výrokům pocházejícím z nitra právnické obce. Výhodou je, že je nemusíme hledat příliš 

dlouho. Zmínku o soudcovském aktivismu totiž učinil – a současně oprávněnost výtek vůči 

Ústavnímu soudu připustil - i Pavel Rychetský, jeho současný předseda: „Široce založená 

kompetence Ústavního soudu v oblasti individuálních ústavních stížností však zůstala 

zachována – a přiznávám, že i díky jistému aktivismu ze strany Ústavního soudu došlo k tomu, 

že je širokou laickou i odbornou veřejností vnímán jako další přezkumný stupeň  obecného 

soudnictví, i když to opakovaně tvrdošíjně odmítá.“102  

Tento výňatek přesvědčivě dokládá, že jevu, který známe pod označením soudcovský 

aktivismus, si je vědom přinejmenším jeden z jeho členů. Nezůstává ovšem sám, čemuž 

nasvědčuje stanovisko pléna Pl. ÚS st22/05, v němž se Ústavní soud vyjadřuje k extenzi 

soudní moci do moci zákonodárné – a o aktivismu se opět hovoří s negativní konotací, leč 

opět se bohužel nesetkáváme s definicí či přinejmenším se snahou o její podání.103  

                                                           
99 Mnohdy bohužel zaslouženě. Mám za to, že zejména kárná judikatura je až příliš velkorysá, což soudní moc 
poškozuje v očích veřejnosti jako celek. 
100 Ferreres Comella, V.: Constitutional Courts & Democratic Values: A European Perspective. New Haven & 
London: Yale University Press, 2009, str. 84. 
101 Lze je ilustrovat prostřednictvím následujícího příkladu. Představme si zákonodárný sbor, který by přijímal 
výhradně zákony, o jejichž protiústavnosti by nebylo sporu. O podstatě soudního aktivismu bychom se 
nedozvěděli nic. 
102 Rychetský, P.: Vliv českého ústavního soudu jako orgánu ochrany ústavnosti a lidských práv a svobod na 
obecné soudnictví. Str. 100. Zdá se být překvapivé, že tuto zmínku učinil v souvislosti s konkrétním přezkumem 
ústavnosti. Za mnohem problematičtější je totiž obecně považován abstraktní přezkum ústavnosti. 
103 „Kasuistické řešení této otázky formou jednotlivých soudních rozhodnutí v konkrétních případech by bylo 
natolik aktivistickým řešením, že by ve svých důsledcích vedlo k tomu, že by moc soudní převzala aktivitu, která 
jinak v rámci dělby moci přísluší pouze moci zákonodárné.“ (Kněžínek, J.: Ústavní soud v reflexi patnácti let 
Ústavy České republiky. In: Suchánek, R. – Jirásková, V. et al.: Ústava České republiky v praxi. 15 let platnosti 
základního zákona. Praha: Leges, 2009, str. 277) Za poznámku stojí skutečnost, že recentní učebnice teorie práva 
hovoří pouze o extenzi legislativy do exekutivy a exekutivy do legislativy. 
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Je však zjevné, že v judikatuře českého Ústavního soudu není aktivismus považován 

za pozitivní jev. Jsem toho názoru, že v souladu s tímto přístupem je i myšlenka vyslovená 

v jednom ze senátních rozhodnutí (III. ÚS 148/97). V tomto nálezu Ústavní soud deklaroval, 

zjevně inspirován německým příkladem, doktrínu sebeomezení:104 „Dle přesvědčení  

Ústavního soudu ochranu  ústavnosti nutno spojovat s  minimalizací zásahů do pravomoci 

jiných orgánů, jinak  řečeno, v případě dosažení ochrany ústavnosti je  Ústavním soudem 

nutno  volit pouze taková  kasační, resp.  derogační  (abrogační)  opatření,   jež  v  minimální  

míře zasahují  do pravomoci  jiných  orgánů  veřejné moci“.105  

Výše uvedená formulace doktríny sebeomezení nasvědčuje tomu, že se tyto závěry 

uplatní ve všech typech řízení, která se vedou před Ústavním soudem. Zcela specifickým 

typem řízení je pak řízení o přezkumu souladu mezinárodních smluv s ústavním pořádkem. I 

v souvislosti s tímto druhem řízení se objevují pochybnosti, zda se této doktríny ve své praxi 

přidržuje. Uvedu jediný příklad, který se týká druhého z nálezů, kterým byl vysloven soulad 

Lisabonské smlouvy s ústavním pořádkem. V tomto rozhodnutí najdeme rovněž zmínku o 

povinnosti prezidenta republiky ratifikovat Lisabonskou smlouvu, aniž by tato otázka byla 

předmětem řízení. Mám za to, že v tomto případě jsme se stali svědky projevu zvláštní formy 

soudního aktivismu, která se vyznačuje zbytnělým obiter dictum. Jakkoliv lze mít pochopení 

pro to, že tento krok byl nepochybně veden dobrým úmyslem, v první řadě si musíme 

uvědomit, že Ústavní soud si osobuje pravomoc (podávat výklad), jež mu není svěřena 

Ústavou ani zákonem.  

Vraťme se však k našemu snažení o dosažení přijatelného výměru pojmu soudní 

aktivismu. Některá pojetí jsme odmítli, některé jevy jsme ochotni označit za jeho projev. Jeho 

přijatelnou definici tak nacházíme až v jedné z nedávno vydaných publikací. Není náhodou, 

že jde o knihu věnovanou srovnávacímu ústavnímu právu – je obsažena vcelku pěkná 

definice: „Koncepce soudního aktivismu vyjadřuje naproti tomu názor, že ve všech právních 

oblastech, zejména ve sféře občanských práv, soud je povinen ostře sledovat legislativu 

porušující ústavu a zejména pak legislativu ve sféře lidských a občanských práv (tj. 

presumpce neústavnosti vůči zákonům restriktivně interpretujícím ústavní články o 

občanských právech).“106  

                                                           
104 Holländer, P.: Kolaps ‚soudcovského státu‘: běží odpočítávání? In: Hloušek, V. – Šimíček, V. (eds.): Dělba 
soudní moci v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2004, str. 26. 
105 Pikantní je, že zpravodajem v této věci byl současný místopředseda soudu Pavel Holländer, jehož jméno je 
spojováno s kontroverzním nálezem ze září roku 2009, v němž se Ústavní soud neprojevil příliš zdrženlivě. 
106 Blahož, J. – Balaš, V. – Klíma, K.: Srovnávací ústavní právo. Wolters Kluwer: Praha, 2007, str. 351. 
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Mám za to, že nejdůležitější na citovaném výměru je zdůraznění bedlivého, ostrého 

přístupu. Jako velmi ilustrativní se jeví být příměr, který říká, že soudce - strážce hranice je 

nahrazen soudcem – vojákem.107 V takových situacích po mém soudu dojde ze strany 

Ústavního soudu k opomenutí generálního účelu, jenž má být jeho činností sledován. 

Přijmeme-li za svoji výše konstatovanou poválečnou změnu právního paradigmatu, měl by 

konstituční tribunál naplňovat především funkci ochránce základních práv. Obtížně přijatelná 

je podle mého náhledu situace, když Ústavní soud zasahuje aktivisticky v případech, které 

rozměr zásahu do základních práv buď postrádají nebo je jen nevýznamný.  

 V takových případech zpravidla ustupuje primární účel do pozadí a je nahrazen 

kupříkladu snahou o kultivaci politiky, popř. jiným vznešeným cílem, který ovšem v žádném 

případě není úkolem Ústavního soudu (a jeho splnění ostatně ani není v jeho silách). A co je 

ještě horší - jeho naplňování je v konečném důsledku zničující nejen pro něj samotný, ale 

především pro ústavnost jako takovou. 108  

IV. 1. 2 Právní argumentace – interpreti utržení ze řetězů? 

 

Jako velmi důležité se proto jeví důvody, na nichž určitá veřejnomocenská instituce (v 

tomto případě Ústavní soud) zakládá svá rozhodnutí.109 Pro právníky – na rozdíl od žurnalistů 

a politiků - není při posuzování správnosti rozhodnutí totiž důležitý jen obsah jeho výroku (a 

už vůbec ne, zda uspěje preferovaná strana), ale především kvalita jeho odůvodnění. To platí 

za předpokladu, že přijímáme za svůj model rozhodování Ústavního soudu, v němž soudce 

zná cestu, jíž lze dospět k cíli, a naopak odmítáme představu, podle níž je cíl – tedy výrok 

rozhodnutí – předem znám a cesta se hledá dodatečně.  

Přestože je problematika interpretace v právu hájemstvím právní teorie, v tomto 

případě se při řešení našich problémů neobejdeme bez drobného exkurzu. Výklad ústavního 

práva obzvlášť je disciplínou intelektuálně podnětnou, leč velmi náročnou a musí potýkat 

s řadou potíží. Měli bychom proto vzít v potaz ty nejobvyklejší výhrady týkající se 

interpretace ústavního práva. Přehledně je zformuloval Josef Isensee: „Staví se mu do cesty 

[výkladu ústavního práva] mnoho tradičních i moderních úvah: že výklad Ústavy Ústavním 

                                                           
107 Badinter, R. – Breyer, S.: Judges in Contemporary Democracy. An International Conversation. NYU Press: 
New York-London, str. 25. 
108 Isensee, J.: Spolkový ústavní soude, quo vadis? Právník, 10-11/97, s. 884. Je nezbytné připustit, že 
zodpovězení otázky, zda došlo k vybočení z vytýčených mezí a Ústavní soud se zpronevěřil svému určení, by si 
vyžadovalou důkladnou analýzu obrovského množství rozhodnutí (Isensee, J.: Spolkový ústavní soude, quo 
vadis? Právník č. 10-11/97, s. 873). 
109 Ferreres Comella, V.: Constitutional Courts & Democratic Values: A European Perspective. New Haven & 
London: Yale University Press, 2009, str. 19. 
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soudem není nalézáním práva, nýbrž zákonodárstvím, nakonec dokonce sukcesívním 

ústavodárstvím; že juridizuje politiku a politizuje justici, přičemž politika nemá co získat, ale 

justice může všechno ztratit; že je pokračováním politiky jinými prostředky; že se demokracie 

mění na soudcovský stát; že ústavní soudci jsou zajatci svého vlastního předem daného 

politického a sociálního chápání.“110 Při vědomí těchto námitek je již naprosto nesporné, že 

při řešení problému soudcovského aktivismu se bez exkurze do problematiky interpretace 

práva neobejdeme.  

Na začátek si představme hlavní prvky, které tvoří základní schéma interpretačního 

procesu. Jeho proměnnými jsou subjekt, objekt a metody. Subjektu interpretace (interpretu) 

budeme věnovat patřičnou pozornost v jedné z dalších kapitol, na tomto místě pouze 

připomeňme, že relevantním interpretem je z našeho úhlu pohledu Ústavní soud, resp. jeho 

jednotliví členové.  

Více prostoru bude již na následujících řádcích vyhrazeno předmětu neboli objektu 

interpretace. Obzvláště v souvislosti s interpretací ústavního práva je třeba zohlednit 

právněteoretické poznatky. Česká teorie práva rozlišuje primární a sekundární objekt 

interpretace, přičemž primárním objektem interpretace se zpravidla rozumí text právního 

předpisu (jakožto nejvýznamnějšího pramene práva). Sekundárním objektem pak jsou 

principy, hodnoty a účely, k jejichž zachování nebo prosazení jsou daná ustanovení 

konstruována.  

Kámen úrazu při výkladu ústavního práva pak spočívá právě v tom, že ústava je ve 

srovnání s ostatními právními předpisy velmi zvláštním textem, který často vyjadřuje široké a 

morálně zatížené principy. Jejich interpretace tedy přirozeně bude značně kontroverzní.111 

Nejistotě a pochybnostem je však možné alespoň do určité míry čelit, a to propracovanou 

metodologií výkladu práva.  

Dalším tématem, které nás proto bude zajímat, jsou metody právní interpretace. 

Základní poznatky nám opět zprostředkuje právní teorie, která rozeznává standardní a 

nestandardní metody interpretace. Mezi prvně uvedené patří metoda jazyková, logická a 

systematická. K nadstandardním se pak řadí metoda historická, teleologická (účeloslovná) a 

komparativní. Všem uvedeným způsobům výkladu, respektive myšlenkovým postupům, jež 

                                                           
110 Isensee, J.: Spolkový ústavní soude, quo vadis? Právník č. 10-11/97, s. 874. 
111 Výrazně se tím liší od jednoduchého (obyčejného, podústavního) práva. Ferreres Comella, V.: Constitutional 
Courts & Democratic Values: A European Perspective. New Haven & London: Yale University Press, 2009, str. 
128. 
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pod ně lze subsumovat, by podle zahraničních autorů měli porozumět i občané,112 přičemž 

údajně nejsrozumitelnější je pro ně teleologická argumentace.113 Nelze ovšem pomlčet o tom, 

že je to právě použití nadstandardních metod interpretace, které nezřídka bývá zdrojem hlasité 

kritiky. Týká se to zejména komparativní argumentace,  jejíž teoretická obhajoba se 

přinejmenším v určitém ohledu zdá být velmi obtížná.114  

Naším hlavním úkolem však není zaobírat se bytostně právněteoretickými problémy, a 

proto nyní odhlédneme od problematiky interpretačních metod a zaměřme se na obecnější 

záležitost, jíž je přístup, který k výkladu zaujímáme. Co mám na mysli? Tímto postojem 

k interpretaci míním tendenci (v čase se může měnit),115 která se projevuje v preferenci buď 

standardních, nebo nadstandardních výkladových metod. Považuji jej za významný, neboť 

jsem toho názoru, že se velmi úzce dotýká diskuze o problematice soudcovského 

aktivismu.116 

Ve výše uvedeném smyslu se hovoří o dvou hlavních směrech interpretace, přičemž 

první z nich označíme za mechanický a druhý opatříme nálepkou „moderní“ (v deskriptivním, 

nikoli však normativním slova smyslu). Uvádí se, že mechanická aplikace práva má původ ve 

Francii,117 což zjevně souvisí s tamní tradiční obavou z moci soudců, o níž jsme referovali 

v jedné z předchozích kapitol. Tento přístup - který by snad bylo možné označit za 

textualismus - staví na úzké vazbě na text a strukturu zákona. Zohlednění kontextu 

(legislativní historie a principů, hodnot a účelů) má jen okrajový význam.118  

                                                           
112 Breyer, S.: Active liberty: interpreting a democratic Constitution. Oxford: Oxford University Press, 2008, str. 
107 
113 Důvod je jasný – i v každodenním životě uvažují převážně v kategorii dosahování účelů (Breyer, S.: Active 
liberty: interpreting a democratic Constitution. Oxford: Oxford University Press, 2008, str. 95). 
114 Pozoruhodné je, že ve Spojených státech byly dokonce zaznamenány snahy omezit jej zákonem, tento návrh 
podpořilo čtyřicet kongresmanů (Breyer, S.: Active liberty: interpreting a democratic Constitution. Oxford: 
Oxford University Press, 2008, str. 155). 
115 Nejvyšší soud USA zastával v průběhu svého více než dvousetletého vývoje různé přístupy k výkladu ústavy 
(Breyer, S.: Active liberty: interpreting a democratic Constitution. Oxford: Oxford University Press, 2008, str. 
30). 
116 Podrobnější výklad podává místopředseda ÚS Pavel Holländer: „Základními metodami aplikace práva, 
s jejichž používáním bývá spjato označení soudní aktivismus, je vyplňování mezer v právu, a to jak pravých 
(technických), tak zejména nepravých, formou analogie, argumentací povahou věci, aplikací argumentů a 
fortiori, argumentací principy, zejména pak principem rovnosti. Dále do uvedeného rámce lze podřadit 
judikování praeter a contra legem, řešení konfliktů mezi výsledky jednotlivých interpretačních metod ve 
prospěch aktuálního objektivního výkladu. Soudní aktivismus je tedy reakcí na několik faktorů: Lze mezi ně 
zařadit napětí mezi na straně jedné neúplnosti psaného práva a na straně druhé principem zákazu denegationis 
iustitiae, dále napětí mezi obsahem a rozsahem normy konstatovaných jako výsledek různých interpretačních 
metod, zejména pak původního výkladu subjektivního a aktuálního výkladu objektivního.“ Holländer, P.: Kolaps 
‚soudcovského státu‘: běží odpočítávání? In: Hloušek, V. – Šimíček, V. (eds.): Dělba soudní moci v České 
republice. Brno: Masarykova univerzita, 2004, str. 25. 
117 Ferreres Comella, V.: Constitutional Courts & Democratic Values: A European Perspective. New Haven & 
London: Yale University Press, 2009, str. 22. 
118 Breyer, S.: Active liberty: interpreting a democratic Constitution. Oxford: Oxford University Press, 2008, str. 
83. 



37 

 

Tyto teze jsou vzhledem k jejich abstraktnímu charakteru patrně jen málo sdělné, a tak 

jistě přivítáme vysvětlení pocházející z pera Jana Kysely: „Kritik ům nevadí soudcovská 

interpretace práva, drží-li se pouze jednotlivých slov právních předpisů. Pokud však již slova 

vřazuje do kontextu právního řádu jako celku, včetně jeho hodnotového pozadí, stává se 

podezřelou, jakkoliv tak postupuje kvůli komplikovanosti zákonů jako výronů cizí vůle.“ 119 

Je dobré podržet v paměti, že Kyselova výstižná explikace kreativní  způsob výkladu 

odůvodňuje vlastnostmi právního řádu, tedy nikoli např. snahou soudců o uchopení moci.  

Tolik tedy k prvé z koncepcí, jež je mimochodem dlouhodobě terčem kritiky. 

Například již Hans Kelsen poukázal na to, že existuje značný rozpor mezi kontinentálním 

pojetím soudce jako la bouche de la loi a právní praxí. 120 Uvedená výtka nasvědčuje tomu, že 

v případě mechanické aplikace práva jde spíše než o věrný popis soudcovské práce o 

právněideologický požadavek.121 

S tímto rozporem se pokouší vyrovnat druhá z koncepcí, jež zohledňuje kritiku 

mechanické teorie interpretace a soudcovskou kreativitu uznává.122 Situaci opět ozřejmí citace 

jednoho z textů Jana Kysely: „Např. autoritativní interpret se sice přidržuje především ratia, 

takže jeho role je více poznávací (kognitivní) než volní, i on však musí volit mezi konfliktními 

interpretacemi normativního textu v míře úměrné neurčitosti poznávaného práva. Nevěříme-li 

v jedinou možnou (správnou) odpověď, musíme připustit jejich divergenci. Pakliže však 

nemáme být vystaveni arbitrárnosti takových odpovědí, stávají se garancí valdity tvrzené 

správné odpovědi postupy při jejím hledání a generování.“123 I z tohoto výňatku naprosto 

jednoznačně vyplývá, že studium právní argumentace je nanejvýš potřebné a v souvislosti se 

zkoumáním jevu soudcovského aktivismu dokonce nezbytné.124  

 

 

                                                           
119 Kysela, J.: Kdopak by se „soudcovského státu“ bál? In: Šimíček, V. (ed.): Role nejvyšších soudů 
v evropských ústavních systémech – čas pro změnu? Brno: Masarykova univerzita, 2007, str. 136-137. 
120 Guarnieri, C. – Pederzoli, P.: The Power of Judges. A Comparative Study of Courts and Democracy. OU 
Press: New York, 2002, str. 5. 
121 Hovořím-li o právněideologickém požadavku, není to myšleno hanlivě. Bez určité ideologie se nelze obejít 
snad v žádné oblasti lidské činnosti.  
122 Guarnieri, C. – Pederzoli, P.: The Power of Judges. A Comparative Study of Courts and Democracy. OU 
Press: New York, 2002, str. 71. 
123 Kysela, J.: Ústava ČR jako objekt futurologie aneb proč a jak ústavu (ne)měnit. In: Mlsna, P. et alii: Ústava 
ČR – vznik, vývoj a perspektivy. Praha: Leges, 2010, str. 73-74. 
124 Uvědomuje si to zjevně i česká právní věda, která se touto tématikou v poslední době začíná velmi intenzivně 
zaobírat. 
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IV. 1. 3 Doktrína politické otázky 

 

Neskrývá však v sobě situace, kdy soud má možnost volby mezi vícero řešeními a 

finální výběr je koneckonců dán individuálními hodnotovými preferencemi většiny jeho 

členů, určité nebezpečí? Nepochybně ano, a tak není divu, že ve Spojených státech 

amerických se již před dlouhými léty rozvinula koncepce, jež staví na předpokladu, že existují 

otázky, o nichž by neměly rozhodovat soudy, ačkoli podle ústavní a zákonné úpravy 

nepochybně spadají do okruhu jejich působnosti.125  

Jde o doktrínu politické otázky (political question doctrine). Napadené akty, které 

splní požadovaná kritéria, tak nejsou přezkoumávány podle běžných ústavněprávních měřítek. 

Rozhodnutí v těchto záležitostech je ponecháno na orgánech legislativy či exekutivy, které 

jsou bezprostředněji spjaty s aktuálním lidem, a proto disponují potřebnou legitimitou. 

K dispozici jsou ovšem i zcela praktický argument, který podle Alexandera Bickela, předního 

amerického ústavního právníka druhé poloviny 20. století, záleží v tom, že je jak pro ústavní 

systém, tak pro autoritu soudu vhodnější, když tribunál vůbec nerozhodne, resp. rozhodne 

zamítavě. Zkrátka – není-li situace dostatečně zralá, je užitečnější, bude-li rozhodnutí 

vyhrazeno orgánům moci zákonodárné nebo výkonné.126 

Jakkoli jde po mém soudu o přístup sympatický, je dobré si uvědomit, že 

v kontinentálním prostředí se tato nevšední koncepce střetá s maximou zákazu odepření 

spravedlnosti (denegationis iustitiae).127 Povšimněme si také, že v tomto střetu se zrcadlí 

konflikt dvou odlišných způsobů právního myšlení, přičemž ten, který je pěstován za 

Atlantikem, se vyznačuje větší pružností a pragmatismem, důrazem na užitečnost.  

Základy výše uvedené doktríny, s odkazy na níž se setkáváme i v rozhodnutích dalších 

ústavních soudů, byly poprvé formulovány slavným soudcem Nejvyššího soudu Oliverem 

Wendellem Holmesem. Koncepce soudního sebeomezení (self-restraint) znamená, že soud se 

má zdržet zásahů do vůle lidu vyjádřené v zákonech Kongresu, „pokud by rozumný a čestný 

člověk nepřipustil, že zákon porušuje základní principy, jak jsou pojímány tradicí našeho lidu 

                                                           
125 „K omezení příliš extenzivního rozmachu Judicial Review, rozmachu, který by mohl ohrozit (a skutečně již 
mnohdy ohrozil) samu existenci tohoto institutu, směřuje doktrína Nejvyššího soudu USA, podle níž při výkladu 
ústavy a rozhodování o ústavnosti zákonů nesmí být předmětem rozhodování politické otázky. Mnohem větší 
význam než doktrína a vyloučení politických otázek má však pro ohraničení Judicial Review jeho již výše 
zmiňované omezení na cases and controversies, vylučující abstraktní kontrolu obecně závazných normativních 
právních aktů a poskytování nezávazných poradních vyjádření k návrhům zákonů…“  (Blahož, J. – Balaš, V. – 
Klíma, K.: Srovnávací ústavní právo. Wolters Kluwer: Praha, 2007, str. 342-343). 
126 Ferreres Comella, V.: Constitutional Courts & Democratic Values: A European Perspective. New Haven & 
London: Yale University Press, 2009, str. 75. 
127 Kysela, J.: K „politické“ roli ústavních soudů. Přítomnost, léto 2008, str. 16. 
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a našeho práva“. Tato doktrína se tedy snaží o stanovení určitých limitů v činnosti soudů,128 

které ve vybraných oblastech ustupují ve prospěch výsledků demokratické politické soutěže.  

V této souvislosti se jako významné jeví rozlišení, které ve svém podnětném 

sborníkovém příspěvku formuluje Jan Wintr. Pokud jde o vlastnosti určité materie (otázky, 

jež je předmětem posouzení), je možné na jedné straně hovořit o správnosti jakožto 

charakteristice politické, na druhé straně pak o protiústavnosti (formální či materiální). 

Zatímco správnost je politickou otázkou, protiústavnost otázkou právní.129  

Platí, že čím širší dosah standardů definujících (proti)ústavnost, tím méně prostoru 

zbývá pro politiku. Je možné – ba v souvislosti s tématem, jímž je soudcovský aktivismus, 

dokonce nutné připustit – že soudci ústavních soudů se mohou ocitnout v pokušení spoutat 

demokratickou politiku a její výstupy v podobě zákonů pouty protiústavnosti. Za 

předpokladu, že neaspirujeme na odmítnutí existence ústavních soudů, musíme si přiznat, že 

efektivní zábrany, které by vedly k tomu, aby se tohoto pokušení vystříhali, v podstatě 

neexistují.130 Jedinou překážkou tak jsou pouze soudci uvážlivě uplatňující svoji pravomoc.131 

 

 
  

                                                           
128 Blahož, J. – Balaš, V. – Klíma, K.: Srovnávací ústavní právo. Wolters Kluwer: Praha, 2007, str. 351. 
129 Wintr, J.: Co mají chránit ústavní soudy? In: Přibán, J. – Holländer, P. et al.: Právo a dobro v ústavní 
demokracii. Polemické a kritické úvahy. Praha: SLON, 2011, str. 198. 
130 Místopředsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová spatřuje korektiv ve veřejném mínění, tedy zábraně 
povahy sociálně-psychologické: „A je to vposledku lid, jakožto nositel ústavodárné moci, kdo garantuje, že 
rozhodnutí ústavních soudů budou respektována ostatními složkami státní moci. Nad ústavním soudnictvím stojí 
právě ještě lid, kterému je soud odpovědný za ústavnost své judikatury. Tato odpovědnost je dána, ač jedinou 
sankcí proti nesprávným (ve smyslu neústavním) rozhodnutím tohoto soudu je kritika prostřednictvím veřejného 
mínění.“  (Wagnerová, E.: Ústavní soudnictví. Praha: Linde, 1996, str. 9). 
131 Svědčí o tom i výrok jednoho ze soudců nejvyššího soudu USA: „A čkoliv neústavní používání moci exekutivy 
a legislativy je předmětem soudního omezení, jediné omezení v dispozici se svěřenou nám pravomocí je naše 
autocenzura.“ (Blahož, J. – Balaš, V. – Klíma, K.: Srovnávací ústavní právo. Wolters Kluwer: Praha, 2007, str. 
343). Mimochodem - nahlížíme odvěký neřešitelný problém, koncentrovaný do otázky kdo ohlídá hlídače? (quis 
custodiet custodes?)  
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IV. 2 Soudcokracie 

 

V předchozím oddíle jsem dospěl k závěru, že fenomén soudcovského aktivismu lze 

spojovat primárně s problematikou výkladu ústavního práva. Druhý z klíčových pojmů, 

kterým je soudcokracie, podle mého názoru patří do oblasti státovědy. Domnívám se totiž, že 

přeroste-li soudní aktivismus určitou mez – jak kvalitativní, tak kvantitativní – je možné 

hovořit o změnách v mocenském uspořádání v rámci státu, a tedy i o soudcokracii. Spíše než 

o hodnocení jednotlivých soudních rozhodnutí pak tedy jde o popis soudobého státu, resp. 

změn, které atakují tradiční koncepce formy vlády.132 V každém případě je nezbytné, 

abychom si uvědomili, že nejde jen o aktivistickou judikaturu, ale velký význam mají i 

faktory objektivnější povahy, mezi něž patří například rozsah působnosti ústavních soudů.133  

Dlužno dodat, že termín soudcokracie je užíván především v politickém diskurzu. 

Obzvláště v poslední době se s ním setkáváme velmi často.134 V odborných textech či pracích 

odborníků se tento výraz – na rozdíl od soudcovského aktivismu – vyskytuje pouze v nepatrné 

míře, přičemž výjimku tvoří snad jen popularizační texty. Tak např. již jednou citovaný 

Marek Loužek uvádí, že „Posilování soudcovské samosprávy nás posouvá k soudcovskému 

korporativismu a zavádí v naší zemi soudcokracii.“135  

Na druhou stranu je třeba říci, že emancipace soudní moci (někdy se lze setkat 

dokonce s výrazem expanze)136 je skutečně jedním z aktuálních ústavněprávních témat, které 

se traktuje zejména v zahraniční literatuře. Můžeme dokonce říci, že na existenci tohoto 

fenoménu panuje všeobecná shoda; výrazným způsobem se však liší jeho hodnocení. 

Prozatím je ovšem ponecháme stranou, když si nejprve představíme hlavní faktory, které stojí 

za posilováním soudní moci v současných ústavních a politických systémech.  

Je nesporné, že tento proces je primárně zapříčiněn specifickým charakterem moderní 

společnosti, k jejímž příznačným rysům se řadí ústup vlivu různorodých neprávních 

                                                           
132 Podobně jako v případě předchozího pojmu je zjevná inspirace soudobou zahraniční literaturou, v níž se 
objevují pojmy jako government of judges či judicial republic (Badinter, R. – Breyer, S.: Judges in 
Contemporary Democracy. An International Conversation. NYU Press: New York-London, 2004, str. 12). 
133 Je nutno připustit, že rozsah pravomocí Ústavního soudu ČR svědčí o jeho výraznější pozici v dělbě moci 
(Blahož, J. – Balaš, V. – Klíma, K.: Srovnávací ústavní právo. Wolters Kluwer: Praha, 2007, str. 390). 
134 O tom, že ve slovníku politiků zakotvila úspěšně svědčí skutečnost, že jej používá i prezident republiky. O 
soudcokracii hovořil například v roce 2008, když mu bylo vyčítáno, že odmítá respektovat rozhodnutí soudů 
(Wintr, J.: Česká parlamentní kultura. Praha: Auditorium, 2010, str. 390). 
135 Loužek, M.: Hrozí v České republice soudní diktatura? In: Loužek, M. (ed.): Soudcokracie v ČR : fikce, nebo 
realita? Praha : CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2006, str. 18. 
136 První z výrazů v sobě nese spíše kladné, druhý záporné hodnocení. 
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normativních systémů. Náboženství, morálka, tradice a slušnost,137 které v této souvislosti 

vypočítává Pavel Holländer, hrají v současnosti daleko menší roli, než v nepříliš vzdálené 

minulosti.  

Ruku v ruce s úpadkem extralegální normativity jde neblahý jev, který označujeme 

jako hypertrofii (psaného) práva. Kvantita právních textů zhusta převyšuje jejich kvalitu, což 

vede k tomu, že se stále intenzivněji pociťuje absence koherentní, stabilní a precizně 

formulované legislativy, která – a to je důležité - nabízí méně prostoru kreativitě soudců.138 

Ani oni (či jejich valná většina) tento stav nutně nemusí pociťovat jako uspokojivý, neboť se 

v zákonech přestávají orientovat.139 

Čím je dán nárůst množství právních předpisů? Určitou úlohu hraje snaha o stále 

důkladnější (ve smyslu podrobnější) úpravu organizace a činností státu. Mění se i jeho úloha. 

Prosazení se koncepce tzv. Welfare state (státu blahobytu) vede k regulaci řady oblastí života 

a tím i k rozšiřování vlivu soudců.140 Jeho posílení nahrává i skutečnost, že justice vstupuje do 

oblastí pro ni nových, jimiž se míní především kontrola moci zákonodárné i výkonné,141 což 

je jedním z projevů skutečnosti, že stále více otázek se řeší ve vrchních patrech soudní 

hierarchie.  

Třetí z možných příčin emancipace judikativy jsou teoretické i empirické dopady ideje 

právního státu.142 Jak lakonicky uvádí Jan Kysela, „kde je právo, může být i spor o právo, a je 

rolí soudům imanentní takovéto spory řešit.“143 

Připustíme-li, že je tato analýza stávající situace přesná,144 a zvážíme-li klíčová tvrzení 

v ní obsažená opravdu důkladně, můžeme dospět k závěru, že soudy a soudce lze považovat 

za pouhé oběti modernizace, nikoli za svévolné strůjce soudcovského státu. Současně 

                                                           
137 Holländer, P.: Ústavní změny: mezi neurózou a surrealismem. In: Mlsna, P. et alii: Ústava ČR – vznik, vývoj 
a perspektivy. Praha: Leges, 2010, str. 57. 
138 Guarnieri, C. – Pederzoli, P.: The Power of Judges. A Comparative Study of Courts and Democracy. OU 
Press: New York, 2002, str. 5. 
139 Loužek, M.: Hrozí v České republice soudní diktatura? In: Loužek, M. (ed.): Soudcokracie v ČR : fikce, nebo 
realita? Praha : CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2006, str. 19. 
140 Guarnieri, C. – Pederzoli, P.: The Power of Judges. A Comparative Study of Courts and Democracy. OU 
Press: New York, 2002, str. 6. 
141 Holländer, P.: Ústavní změny: mezi neurózou a surrealismem. In: Mlsna, P. et alii: Ústava ČR – vznik, vývoj 
a perspektivy. Praha: Leges, 2010, str. 60-61. 
142 Holländer, P.: Kolaps ‚soudcovského státu‘: běží odpočítávání? In: Hloušek, V. – Šimíček, V. (eds.): Dělba 
soudní moci v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2004, str. 20-21. 
143 Kysela, J.: Kdopak by se „soudcovského státu“ bál? In: Šimíček, V. (ed.): Role nejvyšších soudů 
v evropských ústavních systémech – čas pro změnu? Brno: Masarykova univerzita, 2007, str. 132. 
144 Nic nenasvědčuje opaku, neboť k obdobným závěrům dospívají i respektovaní zahraniční autoři, když hovoří 
o dvou klíčových faktorech. Jednak je to skutečnost, že společnosti moderní jsou charakterizovány pravidly, 
zákoníky  a současně všudypřítomností konfliktů. Druhým faktorem je skutečnost, že tradiční metody řešení 
sporů vymizely a přenáší se na soudy. (Badinter, R. – Breyer, S.: Judges in Contemporary Democracy. An 
International Conversation. NYU Press: New York-London, 2004, str. 11). 
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nesmíme propadnout skepsi - ačkoliv se načrtnutý vývoj může jevit jako nezvratný, připouští 

se, že jej lze ovlivnit modifikací nastavení ústavního a politického systému. Například 

Guarnieri s Pederzolim počítají mezi prvky, které mohou ovlivnit růst či úpadek moci soudců: 

1. Způsob výběru soudců a jejich postavení obecně. 

2. Strukturu soudního systému a problematiku přístupu k soudům. 

3. Povahu politického systému.145 

V další kapitole se budu některým z těchto otázek věnovat podrobněji. Nyní bych se 

rád vrátil ke své poznámce, že hodnocení vzestupu judikativy jsou značně rozporuplná. 

V české právní vědě myslím vcelku jednoznačně převažuje kritický názorový proud, jehož 

postoj je shrnut v několika větách obsažených v knize historizujícího právního teoretika Pavla 

Maršálka. Jejich citací završíme tuto partii: „Soudní moc znatelně posiluje a zasahuje i tam, 

kde by neměla (soudcovský aktivismus), i když jinak stěží plní úkoly, které jí přísluší. Již není 

pověstným třetím vzadu, zaostávajícím za zbylými mocemi a z povzdálí sledujícím jejich 

soupeření. Přesvědčení, že pokud o věcech bude rozhodovat justice, budou práva adresátů 

lépe zajištěna, se však v praxi ne vždy potvrzuje.“146 

IV. 2. 1 Vzestup ústavních soudů 

 

Předchozí závěry v zásadě platí pro soudnictví generálně, v podmínkách České 

republiky tedy jak pro soud Ústavní, tak pro soudy obecné. Na dalších řádcích uvedu několik 

základních údajů vztahujících se výhradně k expanzi konstitučních tribunálů. O tom, že patří 

ke stále výraznějším aktérům ústavního a politického života, nemůže být pochyb, stejně jako 

nelze zpochybnit skutečnost, že se tak přinejmenším částečně děje na úkor politických mocí – 

legislativy a exekutivy. Eliška Wagnerová k tomu výstižně uvádí, že „politický akční radius 

ve státech s rozvinutým ústavním soudnictvím je jiný (užší), než ve státech, kterým ústavní 

soudnictví chybí zcela, anebo zůstává nerozvinuté“.147  

Je možné spekulovat, že Wagnerová měla na mysli v první řadě ústavní soudnictví ve 

Spojených státech, skutečností nicméně je, že nevídaný rozvoj zažívá i kontinentální 

koncentrované ústavní soudnictví, což dokládá následující statistika. V rámci Evropské unie 

                                                           
145 Guarnieri, C. – Pederzoli, P.: The Power of Judges. A Comparative Study of Courts and Democracy. OU 
Press: New York, 2002, str. 4. 
146 Maršálek, P.: Právo a společnost. Praha: Auditorium, 2008, str. 134. 
147 Není nezajímavé, že táž autorka současně podotýká, že tento pohled na formu vlády zatím není teoreticky 
důkladně zpracován, ač bezpochyby jde o výrazný modifikační element. Tato poznámka bohužel patrně neztrácí 
platnost ani patnáct let po své publikaci (Wagnerová, E.: Ústavní soudnictví. Praha: Linde, 1996, str. 24). 
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nacházíme v patnácti státech orgán nazvaný jako ústavní soud, v šesti státech (Dánsko, 

Estonsko, Finsko, Irsko, Kypr, Nizozemsko a Velká Británii) plní jejich úlohu nejvyšší soudy. 

Již v pojednání o modelech ústavního soudnictví jsme zmínili, že zcela specifickým případem 

je francouzská Ústavní rada.148 

Postavení orgánů tohoto druhu je zcela specifické. Nejde jen o to, že limitace jejich 

síly je obtížnější, neboť si v zásadě žádá změnu ústavy.149 Tento krok je možné učinit pouze 

tehdy, disponuje-li jeho iniciátor dostatečnou podporou. Je-li uskutečněn, může narazit na 

nově se prosazující koncepci nedotknutelnosti (nezměnitelnosti) určitých ústavních principů 

(hovoříme o materiálním jádru ústavy).150 Tento hypotetický střet ústavodárce a ústavního 

soudu potenciálně může vyústit v ústavní a politickou krizi těžko představitelných rozměrů.  

Pravdou nicméně je, že ústavní soudy se však ve své činnosti běžně střetávají spíše se 

zákonodárcem (právě proto se mluví o konstitučním tribunálu jako o třetí komoře 

parlamentu).  

Pro výkon této agendy je významný následující poznatek. Udává se totiž, že lze 

zaznamenat změnu funkcí ústavních soudů; původní úkol, jenž měly plnit a za nějž je 

všeobecně považována ochrana svobod jednotlivců před excesivními opatřeními státní moci, 

je rozšířen následujícím způsobem:  

1. Ústavní soudy postihují nedbání fundamentálních principů ze strany politických 

akterů kvůli momentálnímu prospěchu. 

2. Zajišťují ochranu rovnosti v okamžicích, kdy jsou političtí aktéři nakloněni 

privilegovat určité složky společnosti. 

3. Jsou garanty právní jistoty, když se vymezují vůči překvapivé změně politik ze strany 

zákonodárce.151 

Je proto přirozené, že ústavní soudy jsou některými autory označovány za čtvrtou 

moc.152 Tyto procesy mají však i svoji druhou tvář. Musíme totiž vzít v úvahu, že v některých 

případech lze skutečnosti, jež jsou vykládány jako posílení ústavních soudů, v konečných 

důsledcích se obracejí proti nim. Příkladem je tendence spočívající v rozšiřování okruhu 

                                                           
148 Kysela, J.: K „politické“ roli ústavních soudů. Přítomnost, léto 2008, str. 16. 
149 Badinter, R. – Breyer, S.: Judges in Contemporary Democracy. An International Conversation. NYU Press: 
New York-London, 2004, str. 29. 
150 Ferreres Comella, V.: Constitutional Courts & Democratic Values: A European Perspective. New Haven & 
London: Yale University Press, 2009, str. 106. 
151 Badinter, R. – Breyer, S.: Judges in Contemporary Democracy. An International Conversation. NYU Press: 
New York-London, 2004, str. 25. 
152 Klokočka, V.: Ústavní systémy evropských států. Linde: Praha, 2006, str. 376. 
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otázek, o nichž ústavní soudy rozhodují.153 Kupříkladu v Německu se hovoří o tom, že příliš 

široká působnost Spolkového ústavního soudu vede k jeho zahlcení – a oslabení. 154  

V odborné literatuře se pochopitelně můžeme setkat s argumenty, které emancipaci 

(expanzi) soudní moci zpochybňují či její význam alespoň umenšují. Obšírně se v tomto 

duchu vyjádřila Eliška Wagnerová: „Odpůrci ústavního soudnictví vždy poukazují na 

„politický charakter“ výroků ústavních soudů. Často v této souvislosti bývají užívána 

pejorativní označení jako „soudcovské veto“, „soudcovská cenzura“, „vláda soudců“, 

„náhradní zákonodárce“ nebo „třetí komora“. Tato kritika je ovšem potud lichá, že vychází 

z argumentace institucionální nebo pojmové, když staví do protikladu soud kontra parlament 

či vláda a právo kontra politika. Ústavní právo je právem regulujícím politiku, stejně jako 

ústavní soudnictví je přinejmenším částečně soudnictvím ve věci politika. Soudnictví, jehož 

předmětem je politikum, není však totéž co politické soudnictví. Je-li politika oblastí, v níž se 

stát stvrzuje a prosazuje (R. Smend), je ústavní právo tím právem, které pro tuto oblast platí a 

ústavní soudnictví v této oblasti judikuje. Jinak řečeno, ústavní právo normuje strukturální 

principy státu a základní principielní hodnotová rozhodnutí, která jsou obsažena v základních 

právech, která pro politickou moc tak vytvářejí měřítko a vytyčují hranice prostoru, ve kterém 

se smí pohybovat. Dodržení takto vymezeného prostoru je také předmětem zkoumání 

prováděného ústavním soudnictvím. Jeho zvláštnost je dána právě touto právní materií a 

nezřídka proto bývá označováno jako „politické soudnictví“. (…) Dokud však ústavní soudy 

pracují juristickými metodami, byť v nejširším smyslu, při získávání poznatků o věci a při 

nálézání řešení neopouštějí pole práva, nevstupují na území politiky. Lze říci, že to co ústavní 

soudnictví od politiky dělí, není materie, nýbrž důvody vedoucí k rozhodnutí. Politická 

rozhodnutí jsou živena jinými motivy, vznikají v jiném procesu, prostě jsou jinak 

strukturována. Ústavní soudnictví nachází svou hranici tam, kde neexistuje ústavně-právní 

norma, anebo při její existenci tam, kde z její interpretace (konkretizace) vyplývá, že 

politickému orgánu je poskytnuta svoboda v jednání.“ 155 

 Na stejných pozicích se nachází i Jan Kysela: „Povšimněme si přitom, že za 

zmnožením zákonů nestáli soudci, nýbrž zákonodárci. Soudcům připadl úkol se s jejich 

aktivitou vypořádat tak, aby mohl být zachráněn pojem práva jako řádu upravujícího lidské 

jednání; do popředí tak vystoupilo zkoumání právních principů a jiných standardů jako 

                                                           
153 Gerloch, A. – Hřebejk, J. – Zoubek, V.: Ústavní systém České republiky. Základy českého ústavního práva. 
Prospektrum: Praha, 2002, str. 237. 
154 Ferreres Comella, V.: Constitutional Courts & Democratic Values: A European Perspective. New Haven & 
London: Yale University Press, 2009, str. 118. 
155 Wagnerová, E.: Ústavní soudnictví. Praha: Linde, 1996, str. 26-27. 
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výsledků kulturního vývoje a prevence proti arbitrárnosti rozhodování orgánů aplikace práva, 

ale i nižších normotvůrců.“ 156 

 Existuje celá řada dalších tvrzení relativizujících emancipační procesy v rámci soudní 

moci, myslím ovšem, že citované úryvky z dílen dvou předních českých ústavních právníků 

jsou dostatečně reprezentativní a sdělné. 

 

  

                                                           
156 Kysela, J.: Kdopak by se „soudcovského státu“ bál? In: Šimíček, V. (ed.): Role nejvyšších soudů 
v evropských ústavních systémech – čas pro změnu? Brno: Masarykova univerzita, 2007, str. 131. 
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IV. 3 Dílčí závěry 

 

Na předchozích stránkách jsme otevřeli velké množství podnětných otázek; odpovědí 

bylo poskytnuto, obávám se, jen velmi málo. Pokud bych se měl přesto pokusit o formulaci 

dílčího závěru, který lze učinit na základě četby mého pojednání o soudcovském aktivismu a 

soudcokracii, domnívám se, že přínosné může být rozlišení soudcokracie pasivní a aktivní.  

V čem spočívá? Zatímco soudcokracii aktivní lze ztotožnit se soudcovským 

aktivismem, v případě pasivní soudcokracie jde o jevy na vůli rozhodujícího soudce v zásadě 

nezávislé. Aktivní soudcokracii tedy chápeme jako o zlovolné překračování vytýčených mezí.  
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V. Faktory politizace ústavního soudnictví 

 

Ústavní soud je sice soudem, o čemž kromě jiného svědčí jeho zařazení do hlavy 

čtvrté Ústavy, současně však vykazuje natolik zvláštní znaky, jež, jak se domnívám, při jejich 

zohlednění a důkladném zvážení zcela nevylučují jeho označení za orgán sui generis. Ústavní 

soud je totiž už z povahy věci rovněž výrazně politickým orgánem. 

Domnívám se nicméně, že lze identifikovat proměnné, které tento jeho charakter 

posilují či oslabují. Jinými slovy, patřičnou úpravou jeho organizace, působnosti či řízení lze 

dosáhnout toho, že za jinak stejných okolností se významně změní jeho úloha v rámci 

ústavního a politického systému a Ústavní soud tak bude možné označit za více, či méně 

politický orgán.  

Na dalších stránkách se proto zaměřím na proměnné, které v tomto směru hrají 

klíčovou roli - otázku uspořádání ústavního systému, způsob ustanovování soudců Ústavního 

soudu, jeho vztah k soudům obecným, vymezení jeho působnosti a v neposlední řadě na 

některé aspekty problematiky řízení před Ústavním soudem. Patrně to nejsou jediné oblasti 

úpravy, které by si v uvedené souvislosti zasloužily detailnější pozornost, jsem ovšem 

přesvědčen, že ty nejvýznamnější se mi v tomto přehledu podařilo zachytit.  

Dříve, než pojednáme o jednotlivých institutech, jejichž modifikací by bylo možno 

dosáhnout alespoň částečně změny charakteru systému, se v krátkosti vyjádřím k faktorům, 

v jejichž případě je dosažení rychlé proměny prakticky nemožné. Mám na mysli předpoklady 

kulturní, historické a politické.157 I tyto zdánlivě právně irelevantní faktory je třeba mít na 

paměti, přemítáme-li o určitém institutu platného ústavního práva.  

Jsem totiž přesvědčen, že výsledná podoba a fungování ústavněprávních institutů je 

podmíněna právě kulturou, představami o politickém uspořádání a morálkou, jednoduše 

řečeno mimoprávními normativními a hodnotovými systémy. Jistě se nejedná o myšlenku 

originální, což však v žádném případě neznamená, že by neměla být zopakována a její 

význam zdůrazněn.  

Učinil tak například Wojciech Sokolewicz v březnu tohoto roku na semináři 

pořádaném Ústavem státu a práva, když vystoupil v tom smyslu, že prvotní příčinu potíží, za 

jejichž původce je běžně považován Ústavní soud, je třeba spatřovat jinde a některé 

problematické aktivity ústavního soudu jsou pouhým příznakem krize jiných regulativních 

                                                           
157 Navazuji tak na úvahy vyslovené v kapitole o příčinách emancipace soudní moci v moderních společnostech. 
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systémů (podotýkám, že na tuto skutečnost jsem upozornil již v předchozí kapitole). Ukazuje 

se tak, že uspokojivé fungování vztahů regulovaných ústavněprávními předpisy vyžaduje 

existenci předpokladů, jejichž vytvoření cestou právních prostředků je buď zhola nemožné, 

nebo jen velmi málo účinné.158 

                                                           
158 Jako nadmíru ambiciózní se z tohoto důvodu jeví tvrzení tohoto typu: „Ústava musí v Německu nahrazovat 
to, čím ve státech s nezlomeným sebevědomím přispívají k vnitřní soudržnosti historické, kulturní a nacionální 
momenty.“ Isensee, J.: Spolkový ústavní soude, quo vadis? Právník č. 10-11/97, s. 878. 
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V. 1 Ústavní systém 

 

 V soudobé zahraniční literatuře se setkáváme s poučkou, která říká, že soudní moc 

bude výrazně silnější v těch demokratických státech, kde nedochází ke koncentraci politické 

moci.159 Ke kterému modelu demokracie lze zařadit uspořádání, které se uplatňuje v dnešní 

České republice?  

Cesty, které nás dovedou k odpovědi na tuto otázku, jsou minimálně dvě. Přijmout 

totiž můžeme buď vymezení formální, nebo materiální. První činí závěry téměř výhradně na 

základě ústavního textu; vlastní je přirozeně (ústavním) právníkům. Relevantní je přitom 

nejen vymezení působnosti Ústavního soudu a jeho vazeb na ostatní ústavní orgány, ale i 

úprava vzájemných vztahů těchto ostatních institucí. Druhé je založeno na sledování ústavní a 

politické praxe a setkáváme se s ním především u politologů. Mně osobně je blízký pohled, 

který vychází z přesvědčení, že jak pro právníky, tak pro politické vědce je přínosné seznámit 

se se závěry dosaženými prostřednictvím obou způsobů.  

Nejprve aplikujme první metodu. Jaké je postavení ústavního soudu v rámci ústavního 

systému, tak jak je zachyceno zejména v Ústavě, přihlédneme-li k výše formulované tezi? 

Jsem toho názoru, že příznačným rysem českého ústavního systému je existence zábran mezi 

jednotlivými mocemi (zákonodárnou, výkonnou a soudní) i v rámci těchto pilířů. Lze tedy 

snad hovořit o vnitřním a vnějším kontrolním mechanismu každé z mocí.160 Je zřejmé, že 

primárním účelem tohoto uspořádání je zabránit jejich zneužití; uvedené zábrany vlastně 

fungují jako pojistky (přičemž pojistkou zcela mimořádného charakteru je Ústavní soud).161 

Podstatné je, že vycházíme-li ze v záhlaví uvedené teze, měla by být soudní moc v českém 

ústavním systému velmi silná. 

 Nyní učiňme několik poznámek k druhému z uvedených způsobů zkoumání 

koncentrace moci v ústavním a politickém systému.162 K jakým poznatkům lze jeho 

prostřednictvím dospět? Pro Českou republiku, ale i další soudobé parlamentní demokracie, 

platí tento závěr: „Politické strany, které ovládají parlament a vládu, sice nevyřadily princip 

kontroly moci zcela ze hry, avšak nesporně jej oslabily. Z původní polarizace parlament-vláda 

                                                           
159 Guarnieri, C. – Pederzoli, P.: The Power of Judges. A Comparative Study of Courts and Democracy. OU 
Press: New York, 2002, str. 161. 
160 Procházka, A.: V boji za ústavnost. Ze vzpomínek bývalého ústavního soudce. Brno: CDK, 2008, str. 128. 
Toto pojetí bezpochyby přijal za své i Ústavní soud, když se např. v nálezu ÚS č. 283/2005 vyslovil k úloze 
Senátu (Wintr, J.: Česká parlamentní kultura. Praha: Auditorium, 2010, str. 332). 
161 Na tuto skutečnost mimochodem poukázal i Václav Havel: „Ústavní soud je poslední a vrcholná pojistka 
proti případnému pochybnení či selhání moci zákonodárné či moci výkonné“ (Procházka, A.: V boji za 
ústavnost. Ze vzpomínek bývalého ústavního soudce. Brno: CDK, 2008, str. 130). 
162 Musíme vzít v úvahu, že způsob, kterým určíme jeho těžiště, se může jevit sporným. 
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se stále intenzivněji stává polarizace vláda a parlamentní většina ze strany jedné a z druhé 

strany opoziční parlamentní menšina, kontrolující většinu.“163 S tím úzce souvisí i pohled 

některých soudobých státovědců, který nabourává tradiční představy o výsadním postavení 

parlamentů, když říká, že parlamenty jen potvrzují politická rozhodnutí učiněná jinde a že 

navrch mají exekutivy.164 Zdá se, že tento politologizující pohled naopak nasvědčuje spíše 

slabšímu postavení soudní moci, Ústavní soud nevyjímaje. 

Z uvedeného je myslím zřejmé, že střet normativity s fakticitou má při regulaci 

politických procesů značné důsledky. Tuto skutečnost je třeba mít na paměti jak při tvorbě 

příslušné právní úpravy, tak při interpretaci její stávající podoby. Nelze ovšem zamlčet, že 

tento na efektivitu regulace cílený způsob výkladu v sobě skrývá jisté nebezpečí, jak již 

ostatně bylo opakovaně upozorněno v předchozích kapitolách této práce.  

 

                                                           
163 Wagnerová, E.: Ústavní soudnictví. Praha: Linde, 1996, str. 25-26. 
164 Ferreres Comella, V.: Constitutional Courts & Democratic Values: A European Perspective. New Haven & 
London: Yale University Press, 2009, str. 56. Mohli bychom dojít také k závěru, že reálná politická moc není 
ústavou regulována, popř. jen ve velmi malé míře. Lze totiž vyjít z poměrně neradostného předpokladu, že 
skutečná politická moc není autonomní, nýbrž soustředí se v zasedacích místnostech ekonomických institucí na 
národní, ale i nadnárodní úrovni. Je zřejmé, že ani tento náhled na realitu mocenského uspořádání nemusí být 
bez užitkou, a to především de constitutione (lege) ferenda. 
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V. 2 Způsob ustanovování soudců Ústavního soudu 

 

V souvislosti s pojednáním o problematice výkladu ústavního práva jsem se pokusil 

nastínit schéma procesu interpretace. Zdůraznil jsem, že není důležité jen to, co je jejím 

objektem (primárním a sekundárním) a jakými metodami je dosaženo jejího výsledku, ale že 

relevantní bezesporu je i otázka, kdo je oním interpretem v daném případě.  

Toto tvrzení se opírá o skutečnost, že texty ústav jsou nezřídka neurčité (ustanovení 

mají spíše povahu principů než pravidel, čímž se významně liší od charakteru předpisů 

obsahujících pravidla ostatních právních odvětví), a proto je třeba zohlednit i 

právněfilosofické směry, k nimž inklinují ústavní soudci, případně osoby na jejich místa 

navrhované. Jak totiž správně konstatuje Eliška Wagnerová, „nelze zavírat oči před tím, že 

každý ústavní soudce si sebou do funkce přináší určitý politickofilosofický názor. Ten pak 

spolupůsobí při rozhodování, ať si je toho soudce vědom či nikoli.“ 165  

Ostatně právě to je jedním z hlavních důvodů, proč jsou ustanovování představiteli 

moci zákonodárné a výkonné. Předpokládá se, že politický vliv v procesu jmenování soudců 

Ústavního soudu by měl zajistit, že soudní rozhodnutí se nebudou odchylovat od 

převažujících (nejen) politických hodnot a názorů.166 Opět nechme zaznít hlas 

místopředsedkyně Ústavního soudu: „(…) výběr ústavních soudců by měl mj. reflektovat 

rozložení sil ve společnosti z hlediska politickofilosofického, které se v parlamentní 

rezprezentativní demokracii promítá do rozložení sil jednotlivých politických stran 

v parlamentu. Proto nepřekvapuje, že se na výběru ústavních soudců podílejí parlamenty a 

exekutiva, ač v různých zemích v různé míře.“167 

V literatuře se lze setkat i s dalšími argumenty pro politický způsob selekce ústavních 

soudců: 

  

1. Případy nemají jen právní, ale i politický charakter, proto je vhodné, aby je 

rozhodovali lidé s určitou politickou orientací. 

2. Demokratická legitimace - ustanovování ústavních soudců parlamentem, příp. ve 

spolupráci s exekutivou, soudcům dodává demokratickou legitimaci, která jim má 

umožnit hrát aktivní roli v procesu tvorby politické vůle státu.168  

                                                           
165 Wagnerová, E.: Ústavní soudnictví. Praha: Linde, 1996, str. 31. 
166 Guarnieri, C. – Pederzoli, P.: The Power of Judges. A Comparative Study of Courts and Democracy. OU 
Press: New York, 2002, str. 177. 
167 Wagnerová, E.: Ústavní soudnictví. Praha: Linde, 1996, str. 33. 
168 Wagnerová, E.: Ústavní soudnictví. Praha: Linde, 1996, str. 34. 
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3. Interpretace vágních ústavních pojmů nezbytně vyžaduje ukotvenost v určitém 

hodnotovém pozadí.169 

 

Nebezpečím, kterého je třeba se vystříhat, je obsazení soudů přívrženci jedné politické 

strany či názorového proudu.170 Případným jednostrannostem se lze vyhnout různými 

způsoby. Za velmi inspirativní považuji německou úpravu, která záleží v tom, že při volbě 

soudců  se vyžaduje dvoutřetinová většina ve Spolkovém sněmu a Spolkové radě. Tento 

požadavek má za následek, že je nezbytná předchozí dohoda koalice a opozice na 

kandidátech.171 Bez elementárního konsenzu při volbě soudců je pak možné obejít se jen 

stěží. 172  

Doplňme, že v Německu jde v případě výběru ústavních soudců o velmi důležité 

politikum. Političní aktéři jsou si velmi dobře vědomi, že: „Volby soudců mohou na dlouho 

utvářet podobu republiky důrazněji než parlamentní volby.“173 V této souvislosti se klade 

otázka, jaká je optimální délka funkčního období. Všeobecně se soudí, že nesmírně důležité je 

jeho citlivě stanovené omezení. Sloužit má v první řadě tomu, aby se soudci neuzavřeli 

v pověstné věži ze slonoviny174 a neztratili potřebný kontakt s náladami panujícími ve 

veřejnosti.175 Tomuto jevu se lze bránit částečnou obnovou složení soudu, obdobně jako je 

tomu v případě horní komory Parlamentu ČR.176  

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že otázka, jakým způsobem a na jak dlouhé 

funkční období jsou ústavní soudci vybíráni, by nás měla eminentně zajímat.177 Nezůstala 

stranou pozornosti Jana Kysely, který akcentuje nejen pozitivní dopady různorodosti ve 
                                                           
169 Safjan, M.: Politics and Constitutional Courts. A Judge’s Personal Perspective. Polish Sociological Review č. 
1/2009, str. 9. 
170 Nutno podotknout, že na rozdíl od Spojených států amerických nejde o zastoupení lidí určitých charakteristik 
(např. rasy nebo pohlaví) ani politických ideologií, ale právněfilosofických směrů. 
171 Klokočka, V.: Ústavní systémy evropských států. Linde: Praha, 2006, str. 389. 
172 Hledání konsensu v takovém plénu jistě také působí na širší politickou scénu jako vzor (Wagnerová, E.: 
Ústavní soudnictví. Praha: Linde, 1996, str. 37). 
173 Isensee, J.: Spolkový ústavní soude, quo vadis? Právník č. 10-11/97, s. 875. Jeví se v této souvislosti proto 
jako nadmíru paradoxní, že v Evropě se výběr ústavních soudců děje mnohem méně před očima veřejnosti. Je to 
důsledek nepochopení významu ústavních soudů? (Ferreres Comella, V.: Constitutional Courts & Democratic 
Values: A European Perspective. New Haven & London: Yale University Press, 2009, str. 99). 
174 Zajímavá je poznámka amerického právního filosofa Ronalda Dworkina, který se v případě USA obává se 
nominace mladých, ideologicky profilovaných soudců s celoživotním mandátem. (Ferreres Comella, V.: 
Constitutional Courts & Democratic Values: A European Perspective. New Haven & London: Yale University 
Press, 2009, str. 101). 
175 Ferreres Comella, V.: Constitutional Courts & Democratic Values: A European Perspective. New Haven & 
London: Yale University Press, 2009, str. 100. 
176 Škodlivé ovšem mohou být i příliš časté a kompletní obměny.Nabízí se zajímavá úvaha o důsledcích výměny 
politiků a soudců ve vztahu ke stabilitě státu. Inspirace knihou: Machiavelli, N.: Vladař. Praha : XYZ, 2007. 
177 Opomíjena bývá otázka, jaká je kariéra ústavních soudců poté, co skončí jejich funkční období (Ferreres 
Comella, V.: Constitutional Courts & Democratic Values: A European Perspective. New Haven & London: Yale 
University Press, 2009, str. 102). 
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složení soudu, ale hovoří i o požadavcích na profil ústavních soudců: „Různá jsou formální i 

neformální kritéria pro ustavení do funkce, vesměs směřující k tomu, aby soudci ústavních 

soudů byli osobně i profesně zkušení právníci vytvářející relativně pestré prostředí umožňující 

reflektovat hodnoty prostupující právní řád. Ústavní soudy totiž více než soudy jiné hledají 

právo za texty, orientují se na kontstitutivní hodnoty a obecné principy. Proto je důležité, aby 

soudci méně svázaní jasnými texty byli zralými osobnostmi, uvážlivě vykonávajícími své 

rozsáhlé kompetence, proto je důležité, aby pocházeli z různých profesních prostředí a byli 

různých názorových orientací. Jednostranně profilovaný ústavní soud bude mít problémy 

s akceptací tou částí společnosti, která bude mít pocit, že její zájmy a názor nejsou brány 

v potaz. A nemluvím přitom o nějakých stranických příslušnostech, které by tu měly být 

bezpředmětné, mám na mysli obecnou světonázorovou orientaci, identifikaci s právně-

filozofickými směry atd.“178 

Poněkud jinak hovoří o pestrosti českého Ústavního soudu Jan Bárta, ředitel ÚSP 

ČAV. Využiji jeho úvodního vystoupení na mezinárodní konferenci konané v březnu tohoto 

roku, v němž se této otázce obšírně věnoval.179 Pro Bártův pohled typické, že volí spíše 

měřítka politická. Konkrétně hovoří o složení současného Ústavního soudu ve vztahu 

k pohlaví, členství v politických stranách a prezidentovi, který je jmenoval.  

V současném obsazení Ústavního soudu jsou jen tři soudci, kteří byli jmenováni 

prezidentem Havlem, zbytek nominoval Václav Klaus. Složení Ústavního soudu je možné 

nahlížet i z dalších úhlů pohledu. Nabízí se například zkoumání genderového skladby. 

Nejvyýznamnější však patrně bude určení případných vazeb k politickým stranám. Předseda 

Ústavního soudu Pavel Rychetský je spojen se sociální demokracií, další soudci (Ivana Janů, 

Vlasta Formánková a Miloslav Výborný) jsou pak známi svým napojením na KDU-ČSL. 

Dagmar Lastovecká je bývalou političkou ODS. Podle Jana Bárty jsou ostatní členové 

Ústavního soudu politicky neprofilovaní či alespoň neztotožnitelní s některou z politických 

stran.180 

                                                           
178 Kysela, J.: K „politické“ roli ústavních soudů. Přítomnost, léto 2008, str. 17. 
179 Nejsem si však jist, zda vždy zcela vkusně. 
180 Tento pohled je jistě velmi zajímavý, zprvu jsem ovšem neměl pocit, že by bez dalšího představoval zásadní 
výpovědní hodnotu. Smysluplný může být teprve při znalosti dlouhodobého vývoje, v němž se bude měnit 
judikatura soudu. Bude to např. rozhodování o reformních zákonech, v němž se budou jednotliví soudci moci 
profilovat. I tak jsem přesvědčen, že toto zkoumání má smysl primárně v oblasti law and politics či „právní“ 
politologii, než že by byla zvláště přínosná pro ústavní právo a státovědu. 
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Pestré složení – ovšem v trochu jiném smyslu, než mají na mysli Kysela a Bárta - je 

obecně považováno za přednost kontinentálních ústavních soudů.181 Tvoří je totiž nejen 

soudci, státní zástupci, zkušení právníci, ale i profesoři, vysocí úředníci a bývalí politikové.182 

V některých zemích lze v profesní kariéře ústavních soudců zaznamenat i dřívější zkušenost 

jako asistent soudce ústavního soudu (Spojené státy americké, Německo, Španělsko, Itálie i 

Česká republika). Je třeba zaznamenat, že někteří autoři tuto praxi hodnotí kladně, přičemž 

argumentují kontinuitou rozhodování ústavních soudů.183  

Přes proklamovanou pestrost kontinentálních ústavních soudů však lze připustit, že 

některé soudy jsou svým složením spíše politické, jiné profesorské, další soudcovské.184 

V této souvislosti se nabízí zajímavá otázka - je nezbytně nutné, aby členy ústavního soudu 

byli pouze právníci? O specifickém složení francouzské Ústavní rady již byla učiněna zmínka 

na jiném místě této práce. Pozoruhodný je maďarský příklad. Členy tamního ústavního soudu 

se v poslední době stali dva politologové, byť s formálním právnickým vzděláním. Z našeho 

pohledu je však zarážející, že alespoň jeden z nich se nikdy nevěnoval výkonu žádného 

právnického povolání.185  

 

V. 2. 1 Problémy současné české úpravy  
 

V závěru tohoto oddílu si přibližme některé problémy současné české úpravy 

ustanovování ústavních soudců. Podle čl. 84 odst. 2 české Ústavy jmenuje ústavní soudce 

prezident republiky se souhlasem Senátu, pro nějž Ústava nestanovuje požadavek 

kvalifikované většiny,a proto  dostačuje souhlas nadpoloviční  většiny z alespoň jedné třetiny 

                                                           
181 Uznává se, že vykonává nemalý a příznivý vliv na povahu ústavněprávního diskurzu (Ferreres Comella, V.: 
Constitutional Courts & Democratic Values: A European Perspective. New Haven & London: Yale University 
Press, 2009, str. 45). 
182 Ferreres Comella, V.: Constitutional Courts & Democratic Values: A European Perspective. New Haven & 
London: Yale University Press, 2009, str. 39. 
183 Wagnerová, E.: Ústavní soudnictví. Praha: Linde, 1996, str. 48. 
184 Ferreres Comella, V.: Constitutional Courts & Democratic Values: A European Perspective. New Haven & 
London: Yale University Press, 2009, str. 44. 
185 Nutno dodat, že česká úprava je kritizována jako nedostatečná: „Naopak nebyly zvýšeny nároky na odbornost 
soudce Ústavního soudu, když se nadále nevyžaduje výkon kvalifikovaných právnických profesí (soudce, 
advokáta, vysokoškolského profesora v oboru právo), ani se na výběru kandidátů podle ústavní úpravy 
nepodílejí stěžejní právní instituce, jako tomu je v některých státech.“ (Gerloch, A. – Hřebejk, J. – Zoubek, V.: 
Ústavní systém České republiky. Základy českého ústavního práva. Prospektrum: Praha, 2002, str. 244). Původ 
myšlenky, že výběru ústavních soudců by se měla zúčastnit i akademie, lze dohledat přinejmenším do druhé 
poloviny šedesátých let. „Soudce Ústavního soudu ČSSR (ústavního kolégia federálního soudu) by volilo FS 
vždy po jednom členu z teren navržených v ČSR Českou národní radou, (…) společným zasedáním kolégia věd o 
státu a právu ČSAV a vědeckých rad právnických fakult v ČSR (…)“ (Blahož, J.: Několik námětů k modelu 
ústavního soudnictví ČSSR a ČSR. Právník č. 5/1969, s. 358). 
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členů parlamentní komory (čl. 39, odst. 1, 2 Ústavy).Tato úprava je zjevnou kopií amerického 

systému a v západní Evropě není obvyklá.  

Jak bylo řečeno, nejde o řešení standardní a nejeví se jako ideální. Co je důvodem?  

V tomto modelu se totiž výrazně snižují možnosti opozičních kandidátů. Zabránit politicky 

„jednobarevnému“ ústavnímu soudu může jedině prezident republiky. Hlava státu ovšem 

nemusí být dostatečnou zárukou vyváženého složení soudu. Již v roce 1996 varovala Eliška 

Wagnerová: „Prezident je v naší ústavní tradici chápán nadstranicky a současná ústavní 

realita je s touto představou konformní. Uvažováno v časové perspektivě, si však lze 

představit i prezidenta úzce spojeného s jednou politickou stranou. Tato okolnost by se mohla 

promítnout i do „jednosměrného“ obsazování míst ústavních soudců, zejména pokud by byla 

prezidentova strana nejúspěšnější ve volbách.“186 

Vztah hlavy státu a Senátu se v minulosti (především v období ustanovování soudců 

tzv. druhého Ústavního soudu) ukázal být dosti konfliktní: „Trvalá dominance pravice 

v Senátu od jeho ustavení přinejmenším do podzimu 2010 se nemohla neodrazit na složení 

Ústavního soudu.  Senát se nenechal zatlačit do role trpného schvalovatele prezidentových 

nominací, jak se ukázalo ve vleklém sporu o jmenování soudců Ústavního soudu v letech 2003 

až 2005. Tehdy Senát celkem sedmkrát odepřel souhlas prezidentovu kandidátovi, a protože 

prezident Klaus reagoval velmi pomalým navrhováním dalších kandidátů, byl Ústavní soud až 

do prosince 2005 neúplný.“187  

Kritizován je často zejména prezident republiky Václav Klaus, jehož vztah 

k Ústavnímu soudu ostatně je – jak víme - velmi specifický.188 Vytýkáno mu přitom není jen 

otálení s podáváním návrhů, ale i výběr kandidátů: „To se projevilo později i jeho dosti 

svéhlavým výběrem soudců pro druhé funkční období, výběrem, který málo respektoval věcná 

kritéria a spíše prosazoval prezidentu osobně a politicky přijatelné osoby.“189  

Lze shrnout, že současná úprava ustanovování soudců Ústavního soudu je 

jednoznačně na úkor plurality,190 a proto není divu, že i pro zajištění nezávislosti a 

                                                           
186 Wagnerová, E.: Ústavní soudnictví. Praha: Linde, 1996, str. 36. 
187 Wintr, J.: Česká parlamentní kultura. Praha: Auditorium, 2010, str. 334. 
188 Jeho odtažitý vztah je dokumentován i skutečností, že prezident Klaus návrhy ÚS nepodává ze zásady 
(výjimku učinil 17. srpna 2007, kdy ve sporu s předsedkyní Nejvyššího soudu podal návrh na zrušení části § 15 
zákona o soudech a soudcích. J. Wintr se domnívá, že Klaus pravděpodobně nechce Ústavnímu soudu 
napomáhat, aby hrál roli „třetí komory“ (Wintr, J.: Česká parlamentní kultura. Praha: Auditorium, 2010, str. 
298). 
189 Klokočka: Cesty české ústavnosti. In: Kokeš, M. – Pospíšil, I. (ed.): In dubio pro libertate: úvahy nad 
ústavními hodnotami a právem: pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea. Brno : Masarykova 
univerzita, 2009, str. 18. 
190 Kněžínek, J.: Ústavní soud v reflexi patnácti let Ústavy České republiky. In: Suchánek, R. – Jirásková, V. et 
al.: Ústava České republiky v praxi. 15 let platnosti základního zákona. Praha: Leges, 2009, str. 265. 
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nestrannosti jeho rozhodování191 se jako šťastnější jeví  kombinace různých subjektů na jeho 

ustanovení (Francie, Itálie, předválečná ČSR).192 

 

                                                           
191 Nelze pozorovat negativní trend spočívající ve stranickém rozhodování ke konci mandátu soudce (Kněžínek, 
J.: Ústavní soud v reflexi patnácti let Ústavy České republiky. In: Suchánek, R. – Jirásková, V. et al.: Ústava 
České republiky v praxi. 15 let platnosti základního zákona. Praha: Leges, 2009, str. 266). 
192 Gerloch, A. – Hřebejk, J. – Zoubek, V.: Ústavní systém České republiky. Základy českého ústavního práva. 
Prospektrum: Praha, 2002, str. 238. 
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V. 3 Ústavní soud a soudy obecné 

 

Victor Ferreres Comella, autor, z jehož publikace věnované evropskému modelu 

ústavního soudnictví často cituji, upozorňuje na skutečnost, že úkolem ústavních soudů není 

jen kontrola legislativy, ale je jí také ochrana před aktivními soudci obecných soudů.193 Na 

druhé straně je nutno si uvědomit, že i přezkum jejich rozhodnutí má své meze, které by 

ústavní soud neměl překročit (natož překračovat). Ústavnímu soudu jsou vytýkány zejména 

zásahy do posouzení právních a skutkových závěrů obecných soudů.194 Není bez zajímavosti, 

že v České republice se ve druhé polovině devadesátých let hovořilo o tzv. válce soudů.195 

Právě v této souvislosti si připomeňme Rychetského výrok o aktivismu. Pozoruhodné je, že 

naopak z hlediska výskytu konfliktů mezi Ústavním soudem a vládou, komorami Parlamentu 

či prezidentem republiky šlo spíše o klidné období. 

Nejen v České republice, ale i v evropských ústavních systémech můžeme považovat 

vztah ústavního a obecných soudů z těchto a řady dalších důvodů za potenciálně konfliktní. 

Hovoří se například i o (ne)zohledňování obecného soudnictví při jmenování soudců 

Ústavního soudu.196 Na předchozích stránkách jsme se soustředili na problematiku 

ustanovování ústavních soudců ve vztahu k politickým institucím, způsob jmenování soudců 

ústavního soudu vypovídá i o vztahu k obecnému soudnictví.197 O tom, zda je v České 

republice v tomto ohledu institucionální koordinace mezi ústavním a obecným soudnictvím 

na uspokojivé úrovni, lze podle mého názoru s úspěchem pochybovat.  

Harmonický vztah se soudci obecných soudů je přitom samozřejmě nesmírně důležitý. 

Argumentů pro toto tvrzení by se jistě dala najít celá řada, zmíním jediný - v případě jakékoli 

formy zpochybňování rozhodnutí Ústavního soudu z jejich strany hrozí nabourání jeho 

autority. Jak se lze takovému vývoji vyhnout? Preventivní nástroj bezpochyby představuje 

komunikace. Dialog je jistě možné vést různými způsoby, nejpřirozenější cestou je například 

konkrétní kontrola norem iniciovaná soudci obecných soudů. Tu provádí Ústavní soud 

k návrhu obecného soudu, který má v dané věci normu aplikovat. Soudce obecného soudu tak 

                                                           
193 Ferreres Comella, V.: Constitutional Courts & Democratic Values: A European Perspective. New Haven & 
London: Yale University Press, 2009, str. 113. 
194 Isensee, J.: Spolkový ústavní soude, quo vadis? Právník č. 10-11/97, s. 883. 
195 Pochopení snad mohou napomoci i poznatky, které jsme shromáždili při studiu prvorepublikové situace. Jistě 
jsme podrželi v paměti, že tehdejší nejvyšší články soudní hierarchie (nejvyšší soud a nejvyšší správní soud) 
aktivitou při podávání návrhů skutečně nevynikaly. 
196 Safjan, M.: Politics and Constitutional Courts. A Judge’s Personal Perspective. Polish Sociological Review č. 
1/2009, str. 9. 
197 Guarnieri, C. – Pederzoli, P.: The Power of Judges. A Comparative Study of Courts and Democracy. OU 
Press: New York, 2002, str. 142. 
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má možnost projevit vlastní nahlížení na otázky ústavnosti.198 To může být  užitečnou 

korekturou třeba příliš akademicky orientovaného, od praxe odtrženého Ústavního soudu. Zdá 

se být proto dosti nešťastné, že v ČR je nápad kvalifikovaných předloh soudců obecných 

soudů prakticky nulový.199 

                                                           
198 Guarnieri, C. – Pederzoli, P.: The Power of Judges. A Comparative Study of Courts and Democracy. OU 
Press: New York, 2002, str. 144. 
199 Je otázkou, zda a jak se změnil nápad těchto věcí od roku 1996 (Wagnerová, E.: Ústavní soudnictví. Praha: 
Linde, 1996, str. 63). 
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V. 4 Vymezení pravomoci a působnosti Ústavního soudu 

 

Velmi významnou proměnnou je nepochybně rovněž vymezení pravomoci a 

působnosti Ústavního soudu. Na první pohled se toto konstatování zdá být triviální, neboť se 

vychází z představy, že čím širší působnost, tím výraznější roli ústavní soud hraje. Objevují se 

však i opačné názory, které se zakládají na úvaze, že příliš široká působnost vede k zahlcení 

soudu a je tak na úkor kvality rozhodovací činnosti. Z tohoto úhlu pohledu nelze považovat za 

uspokojivou současnou situaci, když rozsah pravomoci a působnosti ÚS se stále rozšiřuje a 

roste i nápad věcí, z nichž největší díl obstarávají ústavní stížnosti. Tento trend je trnem v oku 

odborné kritiky.  

V praxi je jako zátěž pociťováno právě projednávání ústavních stížností, v teorii je za 

problematičtější považován abstraktní přezkum ústavnosti, který sice činí jen zlomek agendy 

ústavních soudů, nicméně je patrně nejpopulárnější (co do publicity případů), a to už proto, že 

zpravidla jde o agendu s vysokým politickým nábojem.200 Právě v souvislosti s ním se o 

Ústavním soudu hovoří jako o třetí komoře,201 což je podle mého soudu projevem skutečnosti, 

že spíše než v případě rozhodování o ústavních stížnostech je vnímán jako obtížně 

akceptovatelný z hlediska demokratických principů (counter-majoritarian difficulty) a 

z pohledu aktérů politického systému. K dispozici je i ryze praktická námitka proti 

abstraktnímu přezkumu ústavnosti – v těchto případech zpravidla není dostatečně vymezen  

argumentační terén.202  

Závěrem zmiňme další oblast činnosti, která českému orgánu ochrany ústavnosti 

naštěstí není svěřena, byť – jak jsme ukázali v jedné z předchozích kapitol – náš Ústavní soud 

si ji osobuje. Jde o závazný výklad ústavy vně vlastní rozhodovací činnosti, který v řadě států 

ústavní soud podává.203 Vděčný příklad opět představuje Maďarsko, kde mohl být ústavní 

soud vtahován i do nitra legislativního procesu posuzováním přípustnosti různých procesních 

postupů.204 Důsledky pro ústavní soud – a ústavnost – jsou z důvodů, které není třeba 

rozebírat, bezpochyby neblahé. 

                                                           
200 Wagnerová, E.: Ústavní soudnictví. Praha: Linde, 1996, str. 58. 
201 Ferreres Comella, V.: Constitutional Courts & Democratic Values: A European Perspective. New Haven & 
London: Yale University Press, 2009, str. 50. 
202 Ferreres Comella, V.: Constitutional Courts & Democratic Values: A European Perspective. New Haven & 
London: Yale University Press, 2009, str. 58. 
203 Gerloch, A. – Hřebejk, J. – Zoubek, V.: Ústavní systém České republiky. Základy českého ústavního práva. 
Prospektrum: Praha, 2002, str. 237. 
204 Kysela, J.: K „politické“ roli ústavních soudů. Přítomnost, léto 2008, str. 17. 
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V. 5 Procesní otázky 

 

V našich úvahách nelze rozhodně opomenout ani úpravu řízení před ústavním soudem. 

I když obsah procesních pravidel, která pro jejich specifickou juristickou povahu možná stojí 

spíše stranou zájmu, se ukazuje jako mimořádně důležitý, neboť přístup k ústavnímu soudu je 

v zahraniční literatuře považován důležitý způsob participace v politice.205 Pravidlem je, že 

v případě abstraktní přezkumu, který jsme na předchozí stránce označili za obtížně slučitelný 

s demokratickými principy, je iniciován státními orgány. Konkrétní přezkum ústavnosti je pak 

vyvolán dotčenými jednotlivci, jimž slouží procesní institut typu ústavní stížnosti.206 

Viděli jsme, jaký zásadní vliv sehrálo přiznání návrhové oprávnění i parlamentní 

menšině ve Francii v 70. letech minulého století. Právě na základě tohoto případu formuluje 

opakovaně citovaný Comella následující závěr - pokud disponují návrhovým oprávněním i 

parlamentní menšiny, má to za následek konstitucionalizaci parlamentního diskurzu.207  

Co se skrývá pod tímto komplikovaným označením? Předpokládám, že stav, kdy 

řečníci v parlamentních debatách odkazují ve zvýšené míře na texty Listiny základních práv a 

svobod a mezinárodních smluv o lidských právech, citují z rozhodnutí ústavního soudu a 

soudů mezinárodních, prostor dostávají výňatky význačná doktrinální děl. Ve zkratce – 

diskuze v zákonodárném sboru  se stává sofistikovanější. Jsem však na pochybách, zda lze 

obdobný závěr vyplývající z Comellou formulované zákonitosti vyslovit i v českém případě.  

 

V. 5. 1 Disenty 

 

Odlišná stanoviska (pro něž užíváme také označení disenty), která mají původ 

v angloamerického právní kultuře, jsou v kontinentálních právních systémech výjimkou. Nás 

zajímají především z toho důvodu, jaký vliv má jejich zveřejňování (a případně i publikace 

výsledků hlasování ) na politickou soutěž208 a na vnímání Ústavního soudu ze strany 

veřejnosti.  

                                                           
205 Guarnieri, C. – Pederzoli, P.: The Power of Judges. A Comparative Study of Courts and Democracy. OU 
Press: New York, 2002, str. 98. 
206 Ferreres Comella, V.: Constitutional Courts & Democratic Values: A European Perspective. New Haven & 
London: Yale University Press, 2009, str. 67. 
207 Ferreres Comella, V.: Constitutional Courts & Democratic Values: A European Perspective. New Haven & 
London: Yale University Press, 2009, str. 61. 
208 Ferreres Comella, V.: Constitutional Courts & Democratic Values: A European Perspective. New Haven & 
London: Yale University Press, 2009, str. 62. 
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Je pozoruhodné, že odborná literatura se v otázce publikace odlišných stanovisek 

potácí od ostrého odmítání209 po jednostrannou adoraci. Není proto divu, že např. možnost 

přijímat a zveřejňovat odlišná stanoviska v Německu, kde byla zavedena na počátku 

sedmdesátých let, provázely bouřlivé diskuze.210 Přibližme si argumenty obou stran tohoto 

názorového sporu. Za jejich nevýhodu jsou považováno narušení autority soudu, jeho vnitřní 

„rozklížení“, možnost politizace211, potenciální nástroj proti ovlivňování soudců212 

 Setkáme se nicméně i s jejich příznivým hodnocením. Disenty tlačí soudce k větší 

odpovědnosti213 a zpravidla jsou přesvědčivější, zajímavější než většinové stanovisko, což je 

odůvodněno skutečností, že většinový názor se rodí obtížně, jelikož je zpravidla výsledkem 

mnohdy nesnadného kompromisu mezi soudci tvořícímu v daném případě majoritu.214 I 

v tomto ohledu je akcentována důležitost vyváženého složení soudu.215 

 

 

 

                                                           
209 Isensee, J.: Spolkový ústavní soude, quo vadis? Právník č. 10-11/97, s. 877. 
210 Dostál, M.: Počátky amerického a německého ústavního soudnictví a odraz jejich činnosti v koncepci a 
judikatuře moderních ústavních soudů, zejména Ústavního soudu České republiky. In: Kokeš, M. – Pospíšil, I. 
(ed.): In dubio pro libertate: úvahy nad ústavními hodnotami a právem: pocta Elišce Wagnerové u příležitosti 
životního jubilea. Brno : Masarykova univerzita, 2009, str. 56. 
211 Šimíček, V.: Pár nesouvislých poznámek k disentům. In: Kokeš, M. – Pospíšil, I. (ed.): In dubio pro libertate: 
úvahy nad ústavními hodnotami a právem: pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea. Brno : 
Masarykova univerzita, 2009, str. 192. 
212 Ferreres Comella, V.: Constitutional Courts & Democratic Values: A European Perspective. New Haven & 
London: Yale University Press, 2009, str. 48. 
213 Šimíček, V.: Pár nesouvislých poznámek k disentům. In: Kokeš, M. – Pospíšil, I. (ed.): In dubio pro libertate: 
úvahy nad ústavními hodnotami a právem: pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea. Brno : 
Masarykova univerzita, 2009, Str. 193. 
214 Šimíček, V.: Pár nesouvislých poznámek k disentům. In: Kokeš, M. – Pospíšil, I. (ed.): In dubio pro libertate: 
úvahy nad ústavními hodnotami a právem: pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea. Brno : 
Masarykova univerzita, 2009, str. 189.  
215 Šimíček, V.: Pár nesouvislých poznámek k disentům. In: Kokeš, M. – Pospíšil, I. (ed.): In dubio pro libertate: 
úvahy nad ústavními hodnotami a právem: pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea. Brno : 
Masarykova univerzita, 2009, str. 193. 
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VI. Závěr  

 

Je nesporné, že Ústavní soud se v některých případech projevil způsobem, který 

vyvolal zaslouženou kritiku.216 V předchozích kapitolách jsem se pokusil poukázat na některé 

možné příčiny jeho počínání, ale také upozornit na skutečnost, že existují cesty, jak chování 

této instituce modifikovat. Na tomto místě se pak hodlám kromě artikulace několika postřehů 

pokusit i o letmou reflexi vybraných problémů, které si po mém soudu i v budoucnu zaslouží 

soustředěnější pozornost. 

Můj první postřeh vychází  ze skutečnosti, že z historického hlediska jsou potíže 

provázející zrod efektivního ústavního soudnictví naprosto přirozené. Patrně se lze opřít o 

tvrzení Vladimíra Klokočky, který napsal, že i v polistopadovém období přetrvává pojetí 

ústavy jako politické deklarace, juristicky v zásadě nerelevatního dokumentu,217 což se 

nepříznivě projevuje ve vztahu k Ústavnímu soudu. Ačkoli tato poznámka míří především na 

pojetí a úlohu ústavy mezi lety 1948-1989, pomáhá nám uvědomit si skutečnost, že ústavy 

byly  velmi dlouho výhradně doménou politiky (nikoli práva),218 což je přirozeně zdrojem 

potíží a zejména představitelé legislativy a exekutivy (tedy politických institucí) se s tímto 

procesem nevyrovnávají snadno. Není divu, ostatně proces konstitucionalizace, jenž můžeme 

charakterizovat jako právní úpravu vztahů vládnutí,219 je namířen proti nim v zájmu občanů. 

Neochota politiků k pokoře před ústavou není jen českým specifikem; jeden německý ministr 

vnitra na výtku k nedodržování ústavy odsekl, že přece nemůže celý den běhat s ústavou 

v podpaží.220 První z mých postřehů lze tedy patrně vnímat jako relativizaci námitek vůči 

problémům souvisejícím s existencí ústavního soudnictví.  

Další z mých poznámek míří v naprosto opačném směru - ústavní soud bude 

předmětem kritiky. Začnu poněkud zeširoka. Jevem, se kterým se v současných právních 

systémech setkáváme, je vyvazování některých správních úřadů z tradiční hierarchie v rámci 

                                                           
216 Případy excesů v jeho rozhodovací činnosti se ovšem nemíním zabývat. Připouštím, že kritika několika 
významných judikátů z poslední doby by sice mohla být zajímavá, nicméně mám za to, že tohoto úkolu se již 
zhostili jiní a kvalifikovanajší autoři. Ostatně smyslem této práce mělo být poukázat na jiné jevy a rozebrat je 
nejen z pozic ústavního práva a státovědy, ale také politologie a teorie práva. 
217 Klokočka: Cesty české ústavnosti. In: Kokeš, M. – Pospíšil, I. (ed.): In dubio pro libertate: úvahy nad 
ústavními hodnotami a právem: pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea. Brno : Masarykova 
univerzita, 2009, str. 15.  
218 Ferreres Comella, V.: Constitutional Courts & Democratic Values: A European Perspective. New Haven & 
London: Yale University Press, 2009, str. 155. 
219 Guarnieri, C. – Pederzoli, P.: The Power of Judges. A Comparative Study of Courts and Democracy. OU 
Press: New York, 2002, str. 153. 
220 Wagnerová, E.: Ústavní soudnictví. Praha: Linde, 1996, str. 9. 
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moci výkonné, což je odůvodňováno specifickým charakterem úkolů, které jim jsou svěřeny. 

V teorii administrativního práva jsou známy jako tzv. nezávislé správní úřady. Ačkoli se o 

nich hovoří především právě v obecném správním právu, je nesporné, že tato problematika 

má nicméně i závažné ústavěprávní aspekty a souvislosti. Se soudy, na něž byla moje 

pozornost zaměřena především, tyto orgány spojuje zejména požadavek nezávislosti, a to jak 

nezávislosti institucionální, tak funkční. Ostatně argument pro nezávislost je obdobný.  

V této souvislosti je snad možné konstatovat trend spočívající nejen v růstu soudní 

moci (“soudcokracie”), ale i stoupající vliv některých úředníků (“byrokracie”). S trochou 

nadsázky lze říci, že na straně poražených pak zůstává koncept parlamentní demokracie – a 

občané. Přitom právě občan je (či by nepochybně měl být) jedním ze základních stavebních 

kamenů demokratického ústavního systému. I on by měl projevovat zájem o úroveň 

ústavnosti. Mám pocit, že v tomto směru bohužel občanská veřejnost bohužel není na 

dostatečné úrovni.  

Nutno dodat, že nejde ovšem jen o občana, jednotlivce. Zapomíná se totiž na to, že 

kontrola ústavnosti je pojmem širším než ústavní soudnictví221 a že absence plnohodnotného 

zapojení dalších aktérů, k nimž například ve Velké Británii patří parlamentní opozice,222 

starající se nejen o dosažení svých partikulárních cílů, ale pečující také o zachovávání 

univerzálních standardů politickými prostředky, vede k defektům. Mám za to, že aktivní 

ústavní soud na straně jedné a pasivní občané, případně další složky ústavního a politického 

systému na straně druhé představují výbušnou kombinaci. 

A tím jsem dospěl k poslední ze svých poznámek. Ta záleží v tom, že i výše uvedené 

(kromě řady dalších dobrých argumentů) by mělo vést ústavní soudce ke zdrženlivosti. Jsem 

přesvědčen, že právě eliminace politického, projevující se například příležitostnými pokusy o 

kultivaci politiky, je pokušením, kterému ústavní soud může čas od času snadno podlehnout. 

V této souvislosti se proto klade oprávněná otázka po hranicích ústavněprávního přezkumu, 

přičemž je třeba zohlednit skutečnost, že čím extenzivnější výklad (eventuálně soudní kreace 

nových) ústavních standardů, tím menší prostor zůstává vyhrazen politice.  

Z řady důvodů, které jsem uvedl v předchozích kapitolách, je přitom zřejmé, že příliš 

aktivní ústavní soud škodí sobě samému i ústavnosti jako takové. Velmi ilustrativní je 

následující přirovnání, v němž se inspiruji známým výrokem Pavla Rychetského, který 

prohlásil, že když rozhodne Ústavní soud, mělo by to být jako výstřel děla. Je třeba mít na 

                                                           
221 Klokočka, V.: Ústavní systémy evropských států. Linde: Praha, 2006, str. 369. 
222 Klokočka, V.: Ústavní systémy evropských států. Linde: Praha, 2006, str. 375. 
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paměti, že střílí-li se z děla příliš často, veřejnost ohluchne a další palbě nevěnuje patřičnou 

pozornost. 

Po těchto veskrze skeptických poznámkách si v samém závěru dovolím zformulovat 

drobné doporučení týkající se budoucnosti českého Ústavního soudu. Aktuální bude již 

zanedlouho. Měli bychom si uvědomit, že velmi důležitým nástrojem, který byl po mém 

soudu dosud poněkud zanedbáván, je uvážlivý a vyvážený výběr ústavních soudců. 223 Snad i 

dnes totiž platí slova Eduarda Táborského: „A stará zásada, že i horší zařízení pracují dobře, 

jsou-li spravována dobrými lidmi, a naopak, že sebelepší zákony a ústavy nejsou nic platny, 

je-li jejich provádění svěřeno lidem špatným (schopnostmi nebo nedobrými zejména mravně), 

platí v plné míře i dnes.“224 Selekci příštích členů Ústavního soudu by proto měla být 

věnována náležitá pozornost.  

 

                                                           
223 Je velkou otázkou, zda by měl doznat změn i způsob výběru, jak navrhuje například Aleš Gerloch (Gerloch, 
A.: Potřebujeme měnit Ústavu? In: Jirásková, V. (ed.): Interpretace Ústavy České republiky a Ústavy Slovenské 
republiky. Europeizace ústavních systémů. Str. 13-14).  
224 Táborský, E.: Naše nová ústava. Čin: Praha, 1948, str. 10. 
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Resumé 
 

Nejen ústavními právníky, ale také politickými vědci je často zdůrazňováno, že oblast 

práva a politiky je v současnosti výrazně poznamenána neustále posilujícím postavením 

soudců. Ve své diplomové práci jsem se proto rozhodl popsat současné problémy, které 

s tímto jevem úzce souvisejí, nevyjímaje fenomén tzv. vlády soudců, soudcovského aktivismu 

a role ústavních soudů v moderních společnostech. V samém úvodu je třeba zmínit, že svoji 

práci jsem založil poznatcích obsažených v knize „Constitutional Courts and Democratic 

Values: A European Perspective“, jejímž autorem je Victor Ferreres Comella. Lze říci, že 

právě tato publikace momentálně nabízí patrně nejpodrobnější analytický popis 

centralizovaného modelu ústavního soudnictví. 

Moje diplomová práce sestává z úvodu, čtyř kapitol a závěru, přičemž v první kapitole 

je relativně podrobně popsán vývoj ústavního soudnictví v Československu počínaje 

dvacátými lety a konče vznikem České republiky v devadesátých letech 20. století. Zvláštní 

důraz je přitom kladen na období první republiky. V druhé části práce pojednávám o 

současných hlavních modelech ústavního soudnictví. Ve stručnosti jsou popsány model 

francouzský, americký a německý; soustředím se zejména na zvláštnosti, jimiž se vyznačují. 

V třetí kapitole se zaměřuji na fenomény tzv. soudcovského státu, vlády soudců a 

soudcovského aktivismu. Kladu si otázku, v jakém kontextu jsou tyto pojmy používány a jaký 

význam jim lze přisoudit. Je aktivismus soudců vždy negativním jevem a můžeme jej 

považovat výhradně za projev touhy soudců po moci? To je jedna z otázek, na něž se snažím 

najít odpověď. Je třeba dodat, že v rámci této kapitoly se soustředím také na problematiku 

interpretace v oblasti ústavního práva. V závěrečné části se pak koncentruji na některé 

politické a právní aspekty existence ústavních soudů, například jejich pravomoc a působnost, 

výběr ústavních soudců a problém publikace odlišných stanovisek.  

Dospívám k závěru, že v této oblasti se místo uspokojivého zodpovězení klíčových 

otázek objevují otázky nové, neméně problematické. Lze ústavní soudy vytěsnit z oblasti 

politiky? Jaká jsou nebezpečí související s jejich rozhodováním? A jaký je jejich přínos – 

mohou zvýšit kvalitu přijímaných politik? Je zřejmé, že také na tyto otázky lze odpovědět  

jednoznačně jen velmi těžko, což však přirozeně neznamená, že by nemělo smysl si je znovu 

a znovu pokládat.   

 

Klí čová slova: ústavní právo, ústavní soudnictví, soudcovský aktivismus, právo a politika 
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Summary 
 

It is often accentuated – not only by legal scholars, but also by political scientists - that 

law, politics, and society in the modern West have been marked by the increasing power of 

the judge. Therefore in my thesis I have decided to describe the current problems in the 

constitutional judiciary, including the issue of the so-called goverment of judges (or judicial 

tyranny) and the role of constitutional courts and judges in modern society. Needless to say, 

my work is based on extensive use of the fundamental book „Constitutional Courts and 

Democratic Values: A European Perspective“ written by Victor Ferreres Comella, which 

provides the most detailed analytic description of the centralized model of constitutional 

review currently available. 

My thesis consists of an introduction, four chapters and a final conclusion. In the first 

chapter, the history of Czechoslovak and Czech constitutional judiciary is described from the 

beginning in the 1920s to the birth of the Czech Republic in the 1990s. In the second part of 

my thesis, the models of constitutional judiciary in contemporary world in brief are dealt with. 

French, American and German model are characterized and the specific way in which they 

function is investigated.  

In the third chapter I focus on the so-called problem of judical republic, government 

by judges and judicial activism. What do these terms really mean? Is the term „activist“ 

inevitably pejorative? Can „activism“ be reduced to a simple judicial desire always to increase 

the power or authority of the judiciary? These are just a few questions I seek to answer. Not to 

forget, in this part I also concentrate on different views of constitutional interpretation. In the 

final chapter I concentrate on some political and legal aspects of the existence of 

constitutional courts, e. g. their jurisdiction, selection and nomination of constitutional 

justices and publication of dissenting opinions.  

Finally, it is apparent that instead of answering given questions, new ones emerge, e. 

g. can the constitutional courts be free of politics? What are the dangers of their 

decisionmaking? On the other hand - can they improve the quality of policymaking? It is 

obvious that many of these new questions remain unanswered, which naturally does not mean 

they are not worth asking. 
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