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We the people are the rightful masters of both Congress and the courts, not to 

overthrow the Constitution but to overthrow the men who pervert the Constitution. 

 

Abraham Lincoln 

Úvod 

Téma představované rigorózní práce je inspirováno recentní odbornou debatou, 

aktuálním sociopolitickým vývojem a očekáváním jeho další akcelerace. Název 

předkládané práce vymezuje její sumarizační a investigativní charakter a zároveň 

kontroverzní otázku omezení samotného ústavodárce. Hlavní ambicí je podat zprávu o 

pohledu Ústavního soudu na ochranu podstatných náležitostí demokratického právního 

státu, zejména s přihlédnutím k možnostem limitace zásahů samotného ústavodárce a 

faktu, že se této své role Ústavní soud (dále také jen „ÚS“) neváhal zhostit velmi rázně 

a aktivně, a to právě i ve vztahu vůči ústavodárci.    

Práce má tedy zejména zodpovědět praktickou otázku, jakým způsobem může a 

má český Ústavní soud chránit podstatné náležitosti demokratického právního státu,  a 

to i před samotným ústavodárcem, zda má jeho přístup být aktivní či spíše opatrný a zda 

je možné nějakým způsobem samotnou hlídku (tedy Ústavní soud)1 vázat a vlastně též 

„hlídat“. 

Vyvstávají nám tedy tyto základní otázky: 

1) Co je objektem ochrany prováděné Ústavním soudem? Existuje materiální jádro 

ústavy, resp. je možné identifikovat podstatné náležitosti demokratického právního 

státu?  

2) Jaké zásahy mohou dle Ústavního soudu ohrozit podstatné náležitosti 

demokratického právního státu? 

3) Jaký je proces ochrany podstatných náležitostí demokratického právního státu 

před Ústavním soudem? 

4) Jak omezuje Ústavní soud samotného ústavodárce?  

Práce se blíže nevěnuje otázce ochrany podstatných náležitostí vůči běžné paletě zásahů 

(prostřednictvím zákonů, individuálních správních aktů veřejné moci, zásahů 

bezpečnostních složek atp.), jelikož ochrana proti takovýmto zásahům je v dnešním 

                                                 
1 Pojem „Hlídka“ zde odkazuje na jednu z nejslavnějších povídek A.C. Clarke – Hlídka (The Sentinel), která se stala 

předlohou pozdějšího opusu 2001: Vesmírná Odysea. V tomto díle hlídka plní trochu jinou funkci. Je neaktivní, 

netečná, jde o pouhý dokonalý obelisk. Ten však svou dokonalostí inspiruje a zároveň varuje své stvořitele před 

možným nebezpečím nové vyspělé civilizace, která se na Zemi vyvinula. 
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světě minimálně formálně dostatečná. Kontroverzní je naopak stále ochrana před 

samotným suverénem, se kterou se český Ústavní soud velmi zajímavě potýká.   

Ve své práci jsem primárně vycházel z judikatury předmětných orgánů kontroly 

ústavnosti, jakož i dalších relevantních institucí. Pokud jde o použitou literaturu, tak ta 

spadá do několika právních odvětví a krom práva ústavního, jde zejména o právo 

mezinárodní, ale i o teorii práva jako takovou.  

Práce je rozdělena do pěti základních bloků.  

V první kapitole by měla být nejprve stručně představena pozice ústavního 

soudnictví v soudním a politickém systému v historii, jeho role v mechanismu brzd a 

protivah, resp. obecně v konceptu dělby moci. Kromě stručné historie se bude kapitola 

zabývat dnešním obecným chápáním ústavního soudnictví a jeho jednotlivými druhy a 

variantami.  Druhým bodem této kapitoly bude představení samotného českého 

Ústavního soudu (dále také jen „ÚS“) a vylíčení jeho geneze i konkrétní úlohy 

v českém ústavním systému. Kapitola by měla čtenáře seznámit se základními reáliemi 

a pojmy, na kterých je vystavěn další vývoj práce. 

Druhá část je věnována komparaci přístupu vybraných ústavních soudů a 

podobných orgánů k řešení výše nastíněných otázek. 

Ve třetí kapitole by měly býti co nejprecizněji přiblíženy samotné podstatné 

náležitosti demokratického právního státu. Zde se již autor chystá se znalostí 

mezinárodní zkušenosti zaměřit zejména na nálezy českého ÚS.  ÚS sice již několikrát 

pochopitelně odmítnul vytvářet přesný katalog či výčet náležitostí, které považuje za 

podstatné a jejichž změnu nehodlá připustit. Přesto dal ve svých dřívějších nálezech 

návod jak tento pojem chápat. Z nálezů sp. zn. Pl. ÚS 36/01, sp. zn. III. ÚS 31/97, sp. 

zn. Pl. ÚS 19/93 a sp. zn. Pl.ÚS 19/08 v zásadě vyplynulo, že ÚS chápe ohnisko ústavy 

materiálně a nikoliv formálně, a že jde především o ochranu práv jednotlivce, případně 

právního státu jako takového. V nálezu „Melčák“ (Pl.ÚS 27/09) pak tento pojem dostal 

obrysy dosud neakcentované a poměrně značně rozsáhlé (např. obecnost zákona) .Tato 

kapitola by tedy měla odpovědět na otázku, co je „objektem“ ochrany. 

Další kapitola je již vrcholem celé práce. Měla by využít poznatky částí 

předešlých, navázat zejména na třetí kapitolu a poskytnout co možná nejúplnější 

argumenty k odpovědím na úvodní otázky v oblasti vnitrostátních zásahů (faktorů).  

Zásadní je zde procesní otázka postupu ÚS při ochraně podstatných náležitostí 

demokratického právního státu, jejíž řešení by mělo přispět k budoucí možné praxi ÚS. 

Vnitřními faktory jsou zamýšleny zejména akty vedoucí ke změně či proměně ústavního 
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pořádku z pozice vnitrostátní inspirace. Materiální otázkou je pak samozřejmě pohled 

Ústavního soudu na střet suverenity lidu a materiálního jádra Ústavy.  Celkově by tedy 

tato část měla čtenáře provést možným řízením před ÚS v otázce přezkumu změny, 

revize či doplnění ústavního pořádku ČR. Průvodce by měl odpovědět jak na procesní 

otázky spojené s takovým řízením (tj. kdy a jak může ÚS takovou otázku řešit) a též 

materiální otázky týkající se samotného rozhodnutí a ochrany podstatných náležitostí 

demokratického právního státu  jako takového.  

Pátá kapitola doplňuje část předešlou. Jejím předmětem je zodpovězení otázek 

z úvodu ve vztahu k mezinárodním závazkům ČR. Jde tedy jak o procesní, tak věcné 

zkoumání možnosti zásahu ÚS do mezinárodních závazků, které ČR suverénně 

akceptovala, a které se tak nejčastěji v podobě mezinárodních smluv stávají částí jejího 

právního řádu a někdy dokonce ústavního pořádku. Kromě klasických 

mezinárodněprávních závazků zde bude autor zkoumat právo EU (dříve zejména 

komunitární právo), právo od evropského práva odvozené a samotné zapojení do EU.  

Vše s akcentem role ÚS při ochraně českého ústavního pořádku, materiálního jádra 

Ústavy či  podstatných náležitostí demokratického právního státu před faktory 

založenými právě na exogenních faktorech, či na rozhodnutí českých orgánů od těchto 

závazků odvozených. Jisté je, že aplikační síla mezinárodních předpisů je obrovská a 

judikatura mezinárodních soudních orgánů zásadní. Není tedy možné ochranu a limitaci 

stran změn podstatných náležitostí demokratického právního státu  směřovat pouze vůči 

vnitrostátním zájmům. V této kapitole bude řešena nejen materiální otázka přezkumu, 

ale i jeho procesní aspekty zejména vzhledem k Řízení o souladu mezinárodních smluv 

podle čl. 10a a čl. 49 Ústavy s ústavními zákony podle zákona o Ústavním soudu (oddíl 

II.). 

 

1 Ústavní soudnictví a český ústavní soud 

1.1 Kontrola  ústavnosti 

Soudní kontrola ústavnosti je institutem pevně spjatým s pojmem právního státu 

a s dělbou moci, ale dnes také se státem, který se považuje za člena mezinárodního 

společenství.  

Montesqieu dovodil, že „není svobody, jestliže táž osoba nebo týž úřad spojuje 

ve svých rukou moc zákonodárnou a moc výkonnou, protože vzniká obava, že… vyhlásí 

tyranské zákony a pak je bude tyransky prováděti. Není svobody, jestliže není moc 
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soudní oddělena od moci zákonodárné a výkonné. Kdyby byla moc soudní spojena 

s mocí zákonodárnou, byla by moc nad životem a svobodou občanů pouhou libovůlí, 

protože soudce by byl zároveň zákonodárcem. Kdyby byla moc soudní spojena s mocí 

výkonnou, soudce by mohl býti zároveň tyranem.“2 

Ústavní soudnictví má dnes již poměrně dlouhou historii. Doktrína většinou 

udává, že myšlenkovým pramenem ústavního soudnictví, chápaného jako možnost 

soudního přezkoumání zákonů z hlediska jejich souladu s ústavou, byl ústavní vývoj 

Anglie v 16. a 17. stol., nicméně že ústavní soudnictví fakticky vzniklo až s případem 

Merbury versus Madison v USA v roce 1803.3  

Opravdu to byl postupný rozvoj anglických Privy Council (Tajná rada) a Court 

of common pleas (Soud obecné žaloby) spojený se jménem jeho předsedy Edwarda 

Cokea, který započal rozvoj kontroly ústavnosti. V rozhodnutí z roku 1610, které 

vstoupilo  do historie ústavního soudnictví jako Dr. Bonham case, prohlásil předseda 

senátu Coke, že „soud má právo rozhodnout o neplatnosti zákona, je-li zřejmě vadný, 

tj., je-li v rozporu s Common Law…“ a dále, že „v mnoha případech Common Law 

musí prověřovat akty parlamentu a je rozhodujícím kritériem pro to, zda zákon je 

protiústavní.“4 Odvážný Coke dokonce přesvědčoval krále, že „právo chrání krále“, a 

nikoli že „král chrání právo“. 

Nicméně až vývoj v USA měl prvořadý dopad na celý institut. Soudnictví jako 

nejslabší ze tří mocí se postupně emancipovalo. Jeho ústavní pravomoci však nebyly 

přísně formalizovány. Podle Alexandra Hamiltona a dalších federalistů měla být soudní 

kontrola výslovně vtělena do ústavy, pro odpor zastánců práv jednotlivých států k tomu 

však nedošlo.5 

Tak se stalo, že upevnění a snad i vytvoření institutu Judical review bylo 

částečně i souhrou náhod. John Marshall, zarytý federalista, se stal předsedou 

amerického nejvyššího soudu 4. února 1801.  O dva měsíce později vystřídal 

federalistického prezidenta Adamse Thomas Jefferson, představitel tehdy spojené 

demokraticko-republikánské strany. Federalista Marshall však vydržel v čele nejvyššího 

soudu do roku 1835! Tím umožnil zakořenění principů, které dnes známe pod názvem 

                                                 
2 MONTESQUIEU, Charles. O duchu zákonů. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2003, str. 190. 
3 Jak se uvozuje např. v PAVLÍČEK, Václav a kol.: Ústavní právo a státověda. 1. díl. Obecná státověda. Praha: 

Linde, 1998, str. 323. Ovšem historie a kontext tohoto rozhodnutí je mnohem barvitější a ve skutečnosti 

mnohoznačnější než umožňuje učebnicová zkratka. 
4 Citováno podle BLAHOŽ, Josef. Soudní kontrola ústavnosti : srovnávací pohled. Praha : ASPI Publishing, 2001, 

str. 32.  
5 Tamtéž, str. 36 
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judical review, což je pojem, jehož přesný vyčerpávající překlad je značně obtížný.6 

Lapidárně jde o kontrolu ústavnosti v americkém pojetí decentralizovanou a konkrétní.  

Fakticky můžeme o zrodu ústavního přezkumu hovořit v souvislosti se slavným 

případem Merbury vs Madison z roku 1803.7 Zajímavé je připomenout, že Nejvyšší 

soud se v tomto sporu ve výsledku nezastal Williema Merburyho, zarytého federalisty, 

kterému nová administrativa z procesních důvodů odepřela funkci soudce a vlastně tak 

vyhověl nově úřadujícímu politickému protivníkovi. Zároveň si však téměř 

mimochodem osvojil naprosto zásadní neexplicitní kompetenci, kterou mohl 

v budoucnosti již proti svému politickému soupeři legitimně užít.8 

V kontinentálním právním systému se setkáváme spíše s kontrolou 

centralizovanou, koncentrovanou a abstraktní, či abstraktně-konkrétní. Ve Francii 

prozaicky nazývanou „Kelsenovskou“.  V obou případech však šlo a jde zejména o 

kontrolu ústavnosti ve vztahu k vnitrostátním normám. Slovy velkého právního 

myslitele H. Kelsena: „Ústava, která nezavedla ústavní soud ke zrušení neústavních 

aktů, je světlem, které nesvítí.“9  Dnes se také stále více setkáváme 

s autoritativní  kontrolou aktů majících původ v právu mezinárodním, a to je  jen 

logickým vyústěním výše nastíněného vývoje.  

1.2. Soudní kontrola ústavnosti v českých dějinách 

 Kapitola zvaná ústavní soudnictví byla v českých dějinách otevřena až se 

vznikem Československé republiky na troskách Habsburského mocnářství. V období, 

které předcházelo, tedy období monarchie (ať již stavovské, absolutní či konstituční) 

nenalezneme žádný orgán, který bychom mohli označit za orgán kontroly psané či 

nepsané ústavnosti. Na základě ústavní listiny z roku 1920 byl v roce 1921 vytvořen 

zvláštní Ústavní soud. Ovšem z čl. 2 uvozovacího zákona č. 121/1920 Sb. k ústavní 

listině plyne, že jeho úloha byla poměrně omezená. Jeho jediným úkolem byl v zásadě 

dohled nad ústavní konformitou zákonů vydávaných Národním shromážděním a 

sněmem Podkarpatské Rusi. Zasedlo v něm sedm soudců jmenovaných na deset let. 

                                                 
6 Viz. BLAHOŽ, Josef. KLÍMA, Karel. BALAŠ, Vladimír. Srovnávací ústavní právo. Praha : ASPI, 2003, str. 313 

 
8 Proti rozhodnutí se však i tak zvedla vlna kritiky. „Doktrína, podle níž mají mít soudci poslední slovo ve všech 

ústavněprávních otázkách, je vskutku velmi nebezpečná a vedla by k vládě despotické oligarchie. Naši soudci nejsou 

o nic čestnější než kdokoliv jiný a jejich moc je nebezpečnější než moc politiků, protože jsou jmenování doživotně a 

nemusejí se zodpovídat ve volbách.“ – Thomas Jefferson. Více k tomu viz. ANTOŠ, Marek. Slavný případ Marbury 

vs. Madison aktuální i po dvou stoletích. Jurisprudence. č. 1/2010.  
9 Viz historie ústavního soudnictví na webu ÚS. [2013-10-2]. Dostupné z: <http://www.concourt.cz/clanek/1813>. 

http://www.concourt.cz/clanek/1813
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Jejich kreace byla však odlišná, než je tomu dnes, na jmenování se podílely i ostatní 

nejvyšší soudy.  

 V roce 1931 však vypršel prvním soudcům mandát, nebyli jmenováni žádní noví 

a tak de facto ÚS zanikl. Obnoven byl až v pohnutém období roku 1938, nic 

převratného však již před propuknutím Druhé světové války nestihl vykonat. Tak se 

uzavřela poměrně nešťastná etapa prvorepublikového Ústavního soudu. Pozitivem 

v tomto období však bylo, že některé role později přisuzované soudu Ústavnímu 

zastával naopak poměrně úspěšný Nejvyšší správní soud.  

 Historie ústavního soudnictví byla v dalším období rázně přetržena snad jen 

s formální přestávkou v roce 1968. Zákon o československé federaci (zákon č.143/1968 

Sb.)  tehdy sice zaváděl institut federálního Ústavního soudu a dokonce i Ústavních 

soudů obou republik, všechny však zůstaly jen na papíře. 

 K definitivní obnově Ústavního soudnictví, respektive ke skutečnému a nikoliv 

formálnímu využití tohoto institutu tedy došlo až po revoluci tak řečené Sametové 

z roku 1989, respektive v rámci nového státu samostatné České republiky v roce 1993. 

1.3. Organizace Ústavního soudu 

 

 Ústavní soud České republiky (dále také jen jako „ÚS“) sídlí v justiční metropoli 

České republiky, tedy v Brně, a to v budově bývalé Zemské sněmovny, nacházející se 

téměř naproti nového sídla Nejvyššího správního soudu. Jeho posláním je zejména 

ochrana „ústavnosti“. ÚS je tvořen patnácti soudci, jejichž funkční období je tradičně 

desetileté. Nicméně soudce může být do svého úřadu jmenován opakovaně, což se 

v praxi běžně děje. 

 Soudce ÚS jmenuje a libovolně navrhuje prezident republiky, ovšem jeho výběr 

musí být schválen horní komorou parlamentu ČR, Senátem. Předsedu a dva 

místopředsedy ÚS pak prezident jmenuje ze soudců ÚS. Tento způsob kreace není 

patrně nejšťastnější a vzhledem k poměrně homogennímu (oproti původním 

předpokladům) složení Senátu se může do budoucna ukázat jako nevyhovující. Je navíc 

otázkou, nakolik zavedenou praxi ovlivní přímá volba prezidenta a související síla 

nového prezidentství.  
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Soudci zasedají ve čtyřech tříčlenných senátech. Složení senátů je určeno 

rozhodnutím pléna ÚS.10 Některá rozhodnutí jsou tedy zákonem vyhrazena plénu. 

 Soudcem ÚS však nemůže být každý. Mezi obecné podmínky můžeme řadit 

bezúhonnost a občanství České republiky. Zvláštními předpoklady pak jsou volitelnost 

do Senátu, tedy minimálně 40 let věku a také odborná způsobilost. Ústavní soudce musí 

mít vysokoškolské právnické vzdělání a desetiletou právní praxi (například v justici či 

advokacii).11 Jde tedy institucionálně opravdu o soudní orgán, který sice stojí mimo 

soudní soustavu, sám sebe však chápe jako čistě právního arbitra. 

 Soudci jsou nadáni poměrně značnou imunitou. Jsou však současně omezeni ve 

výkonu některých činností. Soudce Ústavního soudu tedy nelze trestně stíhat bez 

souhlasu Senátu a není možné ho zadržet s výjimkou případu zadržení při páchání 

trestného činu či bezprostředně po něm, nicméně i toto zadržení podléhá dodatečnému 

schválení předsedou Senátu. Pokud Senát odepře svůj souhlas, je trestní stíhání navždy 

vyloučeno. Tyto podrobnosti stanoví přímo Ústava (čl. 86).12 

 Odvolání soudce ÚS je též obtížné. V zásadě se soudce musí dopustit 

zakázaného jednání (ať je jím trestný čin, činnost, která není slučitelná s funkcí soudce 

ÚS, či například vstup do politické strany). O odvolání pak rozhoduje v kárném řízení 

kvalifikovaná většina pléna, tedy devět soudců ÚS. 

1.4. Působnost Ústavního soudu 

  

Působnost ÚS pramení přímo z Ústavy. Ústavní soud je soudním orgánem 

ochrany ústavnosti (čl. 83 Ústavy). Jeho konkrétní kompetence jsou však vymezeny 

zejména v čl. 87 Ústavy. Ústavní soud rozhoduje například o zrušení zákonů či jiných 

právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním 

pořádkem (respektive se zákonem), o ústavní stížnosti jednotlivců i orgánů územní 

samosprávy, o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiku ve věci tzv. „velezrady“ 

či dnes již doplněného „hrubého porušení Ústavy“ atd.  

Ústavní soud dále rozhoduje, o souladu mezinárodní smlouvy podle čl. 10a a čl. 

49 Ústavy s ústavním pořádkem, a to před její ratifikací. Do rozhodnutí Ústavního 

                                                 
10 Aktuální rozhodnutí nalezneme na webových stránkách soudu. [2013-10-2]. Dostupné z: 

<http://www.concourt.cz/clanek/2022>. 
11 Viz čl. 84 Ústavy. Další podrobnosti stran Ústavního soudu i samotných soudců najdeme v zákoně č. 182/1993 Sb. 

o Ústavním soudu.  
12 V této práci autor rozlišuje mezi pojmem ústava (obecně ústava v materiálním smyslu) a Ústava (konkrétní 

formální dle kontextu dokument - např. český ústavní pořádek či turecká Ústava).   

http://www.concourt.cz/clanek/2022
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soudu nemůže být taková smlouva ratifikována. Český ÚS je velmi silným a poměrně 

aktivním až aktivistickým orgánem kontroly ústavnosti. Neváhá si přisvojit i pravomoci 

nevyplývající zjevně přímo z litery Ústavy, jako například diskutabilní kontrola 

samotného ústavního zákona dovozená v kauze sp. zn. Pl. ÚS 27/09 ze dne 10.9.2009 

(dále jen „Melčák“), tedy právě limitace samotného ústavodárce a hlavní studnice této 

práce (viz kapitola 4.4.)  

2. Komparace přístupu světových ústavních řádů (soudů) 

2.1. Opodstatnění 

 

V této kapitole bude podán přehled přístupů orgánů kontroly ústavnosti 

k přezkumu zásahů ústavodárců v několika modelových státech světa. Podle jakého 

klíče byly jednotlivé příklady zvoleny? V prvé řadě jde o nejvlivnější modely často 

kopírované jinými soudy (USA, Francie, Německo), ale také o extrémní varianty na 

škále možného přístupu (Rumunsko, Turecko, Indie a Švédsko).  

Německo bylo vybráno, jelikož jeho ústavní systém je do jisté míry vzorový pro 

ten český. Je zde obdobné postavení ÚS a jde zejména o nejčastější původ inspirace 

českého ÚS. Český Ústavní soud užívá odkaz na německý systém v přibližně pěti stech 

svých nálezech či usneseních.13 Důvodů je několik, od geografické a historické 

blízkosti, přes podobný ústavní a právní systém, po tradiční inspiraci německou 

doktrínou i judikaturou.14   

Francie zastupuje jednak silnou rodinu států rozprostřenou po celém světě a také 

historicky disponuje nejstarší „klauzulí věčnosti“. Vliv francouzského systému je často 

značný zejména na státy přiklánějící se, či hledající rovnováhu v poloprezidentském 

systému. Zásadní je vliv francouzského ústavního systému  zejména však v bývalých 

koloniích francouzské metropole.15  

Ústava Spojených států amerických a jejich federální Nejvyšší soud jsou 

vzorové instituty pro obrovské množství zemí a celou právní kulturu. Navíc se zdá, že 

právě zde můžeme najít i první moderní přezkum ústavnosti ústavní novely. Je 

                                                 
13 Viz elektronická databáze ÚS [2013-10-2]. Dostupné z: <http://nalus.usoud.cz/Search/Results.aspx >. 

 
14 Německý systém však není inspirací jen pro samotný ústavní soud, ale také pro další aktéry, např. senátory 

podávající stížnosti ve věcech zásadního významu pro český ústavní pořádek. Viz OBERFALZER, Jiří. Inspirace 

Ústavním soudem SRN. Lidové noviny, 19.8.2009. 
15 Blíže k tomu viz např. BOIS de GAUDUSSON, Jean (du). Sur l’attractivité du modèle de la constitution de 1958 

en Afrique, cinquante ans après In : 1958-2008,  Bertrand Mathieu (ed). Cinquantième anniversaire de la 

Constitution française, Paříž, Dalloz, 2008. 
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nesporné, že americký model a na něj navázaná doktrína ovlivňuje velmi silně nejen 

orgány kontroly ústavnosti anglo-americké právní rodiny, ale díky svému výlučnému 

postavení často i doktrínu a praxi ve velmi odlišných systémech.    

Rumunsko představuje velmi zajímavý model s pečlivě a výslovně upravenou 

procedurou pro přezkum ústavních novel. Nejde sice o vzorový systém, ale z hlediska 

zkoumaného předmětu jde o vynikající příklad konkrétního procedurálního zakotvení 

institutu přezkumu ústavních novel.   

Indie se naopak k podobnému postupu dopracovala postupně v rámci 

přetlačování Nejvyššího soudu a politické scény. Jde tedy o velmi účelnou ukázku 

kompetenční geneze s přihlédnutím i k praktickým politickým konotacím. 

V Turecku můžeme zkoumat systém stojící částečně mezi tím Rumunským a 

Indickým, částečně však specifickým s ohledem na historické a demografické 

zvláštnosti. Tento model je vhodné zkoumat, jelikož přináší velmi zajímavou judikaturu 

vynalézavého orgánu kontroly ústavnosti, která může osvětlit mnohé varianty řešení 

budoucích nejasností např. i v rámci českého ústavního systému.  

Švédský systém je pak příkladem naprosto odlišného přístupu k celé 

problematice, tedy systému bez autoritativní institucionální ochrany ústavnosti.  

 

2.2. Spojené státy americké 

 

Ve Spojených státech amerických kontrola ústavnosti zákonných norem vznikla 

(viz kapitola 1.1.) Jak však přistupuje federální Nejvyšší soud k otázce kontroly dodatků 

k americké Ústavě? Je Nejvyšší soud ochoten postavit se lidu, ústavodárnému 

suverénovi při výkonu velmi formálního a rigidního oprávnění doplnit posvátný 

dokument z roku 1787?  

Lze tvrdit, že kontrola ústavnosti ústavních dodatků je v USA (tedy i obecně) 

institutem ještě starším než kontrola samotných podústavních předpisů.16  

Jak tedy proces kontroly zásahů ústavodárce funguje? Federální Nejvyšší soud 

se skládá z devíti soudců, kteří jsou všichni jmenováni prezidentem se souhlasem 

Senátu a to na doživotí.17 Motivem je snaha o co možná největší nezávislost takto 

ustanoveného soudního orgánu. Ve skutečnosti však dochází k poměrně jasně vytvářené 

                                                 
16 Jak poznamenává Kemal Gözler s odkazem na případ Hollingsworth v. Virginia z roku 1798. GÖZLER, Kemal. 

Judicial Review of Constitutional Amendments: A Comparative Study. Bursa: Ekin Press, 2008, s. 29.   
17 Viz. Čl. 2 oddíl II. Ústavy 
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politické většině s ohledem na osobu úřadujícího prezidenta. Daná většina se však může 

projevit až časem, jelikož soudci odcházejí velmi průběžně. Navíc, jak se ukázalo 

v nedávném zásadním rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci reformy zdravotního 

pojištění prezidenta Baracka Obamy, ani zřejmá ideologická většina nemusí vždy 

převážit.18 

Jaký je však rozsah působnosti orgánu kontroly ústavnosti ve vztahu 

k samotnému ústavodárci (resp. jeho případných zástupců)? Ústava Spojených států je 

prastarý dokument a v případě soudní moci i poměrně otevřenou texturou říka: Moc 

soudcovská vztahuje se na všechny případy práva a spravedlnosti, spadající pod 

ustanovení této Ústavy, zákonů Spojených států a mezinárodních smluv, ať už 

existujících, nebo těch, které budou uzavřeny jménem Spojených států.19 Soudní 

pravomoc je tedy velmi kaučukovitá a podléhá zejména interpretaci samotného soudu. 

Pokud by se tedy Nejvyšší soud jal ústavnost ústavních dodatků kontrolovat, 

vůči jakému referenčnímu rámci by tak však činil? Ústava spojených států nezná 

žádnou klauzuli věčnosti ani výslovně neuvádí, co považuje za své materiální jádro. 

Přesto její forma nabízí určité možnosti referenční rámec definovat. Jelikož je Ústava 

vždy pouze doplňována a vlastní text zůstává zachován, bylo by možné uvažovat tak, že 

referenčním rámcem je samotná původní Ústava.20 To však bylo popřeno v prvé řadě 

13. dodatkem, který zrušil otroctví nepřímo zakotvené v původním ústavním textu.  

Otázka referenčního rámce je tedy otevřená, a jelikož Nejvyšší soud se soustředí 

spíše na procesní otázky spojené s přezkumem ústavních novel, patrně ještě nějakou 

dobu otevřená zůstane.     

Základem procesní úpravy změny, resp. doplnění americké Ústavy je její čl. 5, 

který stanoví: Dodatky k Ústavě mohou navrhnout bud' dvě třetiny členů Kongresu, 

uznají-li to za nutné, nebo sjezd zástupců jednotlivých států, požádají-li o jeho svolání 

Kongresem dvě třetiny zákonodárných orgánů jednotlivých států. Tyto dodatky mohou 

se stát platnou součástí této Ústavy jen tehdy, jsou-li schváleny třemi čtvrtinami 

zákonodárných orgánů jednotlivých států, nebo konventy ve třech čtvrtinách 

jednotlivých států - podle toho, jaký způsob ratifikace navrhne většina členů Kongresu 

                                                 
18 Jde o rozhodnutí NFBI vs. Sibelius č. 11-93 U.S. z 28. června 2012. Zajímavý komentář k tomu viz DWORKIN, 

Ronald. Why Did Roberts Change His Mind? [2012-10-29]. Dostupné z: 

<http://www.nybooks.com/blogs/nyrblog/2012/jul/09/why-did-roberts-change-his-mind/ >. 
19 Čl. 3. Odst. II. Citováno podle TINDALL, George B., SHI, David E.: Dějiny států/USA, Praha: NLN s.r.o., 1994. s. 

792 - 804 
20 Blíže k tomuto charakteru Ústavy Spojených států viz PAYANDEH, Mehrdad. Constitutional Aesthetics: 

Appending Amendments to the United States Constitution. The BYU Journal of Public Law, roč. 25, 2011.  

http://www.nybooks.com/blogs/nyrblog/2012/jul/09/why-did-roberts-change-his-mind/
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Unie. Přitom žádný dodatek, vydaný do roku 1808, nesmí se týkat prvého a čtvrtého 

odstavce devátého oddílu prvého článku ústavy; žádný stát dále nemá být ústavním 

doplňkem bez svého souhlasu zbaven práva na rovném zastoupení v Senátě.21 

Je tedy zřejmé, že Ústava zná i limitovanou omezující klauzuli, kterou však 

nemůžeme nazývat klauzulí věčnosti, když sama sebe omezuje jen zcela určitě.  

Nejvyšší soud si postupně vytvořil velmi restriktivní přístup ke kontrole, který 

spíše v průběhu času slábne, než aby sílil. I přesto se v literatuře objevují návrhy soudní 

moc zcela od jakéhokoliv přezkumu ústavních dodatků odbřemenit a výslovně jí tuto 

kompetenci (nikdy výslovně potvrzenou) odebrat.22   

Z procesního hlediska rozhoduje Nejvyšší soud prostou většinou 

v devítičlenném senátu a žádná zvláštní procedura pro kontrolu ústavnosti ústavních 

dodatků či jiných zásahů ústavodárce samozřejmě není upravena.  

Prvním případem, kde se federální Nejvyšší soud zabýval ústavními dodatky, 

byl případ Hollingsworth v. Virginia z roku 1798. Soud zde pouze deklaroval, že podpis 

prezidenta není nezbytnou součástí ratifikace ústavního dodatku. Jednalo se tedy o 

procesní rozhodnutí, které se zkoumané otázky dotklo jen letmo, přece jen však založilo 

soudu určitou cestu, kudy se dále vydat.23  

Častěji jsou však v souvislosti s přezkumem ústavních dodatků skloňovány tzv. 

National prohibition Cases, tedy případy související s 18. dodatkem Ústavy zakazujícím 

podávat alkoholické nápoje. Jmenovitě jde např. o případy Missouri Pacific Ry. Co. v. 

Kansas č. 248 U.S., Hawke v. Smith č. 253 U.S. a např. Stát Rhode Island v. A. 

Mitchell Palmer č. 350 U.S. z roku 1920. V posledním zmíněném rozhodnutí soud 

neváhal rozhodnut několik sporných otázek, např. vyložil, že dvoutřetinová většina 

nutná pro schválení dodatku se počítá z přítomných zákonodárců nikoliv ze všech členů 

sboru. Jednalo se tedy o klasickou procesní kontrolu ústavní změny, kterou většina 

soudců považovala za nutnou, nicméně nijak hlouběji ji neodůvodnila.  

Dalším důležitým rozhodnutím je rozsudek Nejvyššího soudu z roku 1939 

Coleman v. Miller č. 307 US. Tento verdikt byl vyústěním kauzy, která začala již v roce 

1924. Kongres se několikrát neúspěšně snažil prosadit omezení dětské práce, ale 

                                                 
21 TINDALL, George B. SHI, David E.: Dějiny států/USA. s. 792 - 804 
22 Např. známý kritik soudní moci Mark Tushnet neváhal a vypracoval celý návrh, jak by mohl být Nejvyšší soud 

v této věci důsledně vyřazen ze hry. Ve svém článku čerpá inspiraci zejména z Nizozemské úpravy, což ukazuje, že 

výčet zde zkoumaných států je opravdu jen velmi omezený a je možné najít inspirativní jurisdikce i na mnoha dalších 

místech světa. TUSHNET, Mark. Abolishing judicial review. Constitutional commentary, roč. 27, č. 3, 2011. 
23 Více k tomuto případu viz TILLMAN, Seth Barett.  A Textualist Defense of Article I, Section 7, Clause 3: Why 

Hollingsworth v. Virginia Was Rightly Decided, and Why INS v. Chadha Was Wrongly Reasoned. Texas Law 

Review, roč. 83. č. 5, duben 2005.  
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příslušný zákon byl Nejvyšším soudem vždy seznán jako neústavní.24 Kongres se tedy 

rozhodl, že omezení prosadí formou ústavního dodatku. Neshodl se však na lhůtě, do 

kdy musí potřebná většina států dodatek ratifikovat a tak ponechal proces ratifikace bez 

časového omezení. Stát Kansas dodatek nejprve v roce 1925 výslovně ve svém 

zákonodárném sboru odmítl. Nicméně v atmosféře New Deal ho v roce 1937 nakonec 

těsně ratifikoval.  

Nespokojení kansasští kongresmani se obrátili na Nejvyšší kansaský soud s tím, 

že ratifikace proběhla nesprávně a protiústavně, když byl mimo jiné návrh již jednou 

zamítnut. Případ se dostal až k Nejvyššímu soudu. Ten se však odmítnul věcně 

námitkami zabývat a deklaroval, že celý ratifikační proces je v moci Kongresu a 

nejedná se vůbec o právní otázku.25 

Tento rozsudek předznamenal vývoj tzv. doktríny politické otázky, kdy soud 

odmítne věc rozhodnout s poukazem na fakt, že se věcně jedná o politickou nikoliv 

právní otázku.26 V literatuře je však již dlouho tento přístup shledáván jako 

kontroverzní.27  

Pokud má být federální Nejvyšší soud orgánem kontrolujícím amerického 

ústavodárce, do jisté míry v této roli selhává, nebo se jí spíše příliš nevěnuje či ji 

dokonce podle některých autorů ignoruje.28  Ač kauzy spojené s 18. a 19. dodatkem 

Ústavy nabídly soudcům příležitost jasně stanovit, zda existují věcné limity pro ústavní 

novely, soud se odpovědi na tuto otázku vyhnul a to přesto, že již tehdy podle mnohých 

neprojevoval k věcnému přezkumu žádnou sympatii.29 

2.3. Francie 

 

Ve francouzských dějinách sice nalezneme nejstarší klauzuli věčnosti z 80. let 

19. století, ale až do vzniku Ústavní rady30 v roce 1958 zde nenajdeme skutečný orgán 

kontroly ústavnosti. Jaký je však přístup samotné rady k otázce kontroly ústavních 

                                                 
24 Viz k tomu DELLINGER, Walter. The Legitimacy of Constitutional Change: Rethinking the Amendment Process. 

Harvard Law Review, roč. 97, 1983, s. 389. 
25 Tamtéž, s. 391. 
26 GÖZLER, Kemal, Judicial Review of Constitutional Amendments: A Comparative Study, s. 33 
27 Viz k tomu DELLINGER, Walter. The Legitimacy of Constitutional Change: Rethinking the Amendment Process, 

s. 432 
28 JACOBSOHN, Gary Jeffrey. An unconstitutional constitution? A comparative perspective. International journal of 

constitutionnal law, roč. 4. č.3, 2006, str. 461 
29 JACOBSOHN, Gary Jeffrey. An unconstitutional constitution? A comparative perspective, str. 461 
30 Dále také jen jako „Rada“.  
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novel? Můžeme ve Francii hovořit o materiálním jádru Ústavy a účinné kontrole či 

omezení ústavodárce? 

Rada se skládá z devíti řádných členů, kteří mají devítiletý neobnovitelný 

mandát. Každé tři roky se mění třetina členů. Při každé výměně jmenuje jednoho člena 

francouzský prezident, jednoho předseda senátu a jednoho předseda dolní sněmovny. 

Současně jsou členy rady i bývalí prezidenti republiky, pokud nezastávají funkci, která 

by s takovým postavením byla neslučitelná. V historii to nebylo příliš časté, 

v současnosti se však na chodu Rady podílí či nedávno podílel Valéry Giscard 

d'Estaing, Jacques Chirac i Nicolas Sarkozy.  

Prezident republiky jmenuje i předsedu Rady, jehož hlas je rozhodující v případě 

rovnosti. Není tedy pouhým primus inter partes, jak poznamenává François Luchaire.31 

Podstatné je, že člen Rady nemusí mít žádné předepsané vzdělání, ani žádnou jinou 

kvalifikaci. Tento fakt Radu velmi odlišuje od klasických ústavních soudů.32 Právnická 

kvalifikace není nezbytně nutná, jelikož původní záměr byl zejména vytvořit arbitra 

mezi mocí vládní a legislativní.33 Je však nutno dodat, že v současnosti mají všichni 

členové Rady krom jiného alespoň základní právnické vzdělání, což potvrzuje trend 

určité personální judicializace tohoto orgánu.  

Pokud máme odpovědět na otázku, zda ve Francii existuje materiální jádro 

Ústavy, tedy nějaký referenční rámec, kterým by mohla Ústavní rada měřit případné 

ústavní novely, musíme se vrátit až do 19. století. Pokud pomineme konzervativní 

monarchistickou ústavní chartu z roku 1814, nejdůležitějším dokumentem v tomto 

ohledu byla ústavní novela z roku 1884, která zakotvila jako nezměnitelnou 

republikánskou formu vlády.  

Tato novela byla výsledkem prudkého ústavního vývoje Francouzské třetí 

republiky. Ta byla zakotvena sérií ústavních zákonů v roce 1875. Polylegální Ústava 

třetí republiky byla schválena jako provizorium, ale ve výsledku platila až do první 

světové války. Paradoxem byl fakt, že vzorem jí byly čistě republikánské ústavy, i když 

byla schválena monarchistickým parlamentem, který se však nebyl sto shodnout na 

vhodném panovníkovi, a proto raději věc řešil provizorním velmi dlouhým sedmiletým 

                                                 
31 LUCHAIRE, François. Le Conseil constitutionnel (Tome I – Organisation et Attributions), 2. vydání. Paris : 

Economica, 1997, s. 67 
32  Podle Françoise Luchaireho jsou rozhodující tyto vlastnosti kandidáta: Politická orientace, kompetentnost a 

přátelství k osobě, která ho vybírá! Viz. LUCHAIRE, François. Le Conseil constitutionnel (Tome I – Organisation et 

Attributions), s. 71 
33 BURDEAU, Georges. HAMON, Francis. TROPER, Michel. Droit constitutionel. Paris: Librairie générale de droit 

et de jurisprudence, 1997, s. 683 
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mandátem pro monarchisticky smýšlejícího prezidenta, maršála Mac-Mahona. Jakmile 

však republikáni získali většinu, jali se jí pojistit na „věčné časy“ výše uvedenou 

novelou.  

Současná „gaullisstická“ Ústava z roku 1958 však již takovou záruku nezná a 

Ústavní rada si při tvorbě materiálního jádra Ústavy musela vypomoci interpretací 

abstraktních pojmů.  Rada pracuje s pojmem takzvaného le bloc de constitutionnalité. 

Tento pojem je souhrnným názvem pro normy a materiální principy, jež obsahuje 

základní francouzské ústavní právo. Jeho geneze započala 16. července roku 197134 s 

rozhodnutím, ve kterém Ústavní rada pomocí odkazu v preambuli Ústavy z roku 1958 

přiznala ústavní závaznost i preambuli Ústavy z roku 1946 a též samotné Deklaraci práv 

člověka a občana z roku 1789.35 

Tím však vývoj tohoto pojmu neskončil. Le bloc de constitutionnalité dnes 

obsahuje ještě Chartu z roku 200436 přinášející lidská práva třetí generace a zejména 

pak základní zásady obsažené v zákonech Francouzské republiky, které se postupně 

vyvíjejí s judikaturou nejvyšších francouzských soudních institucí, a které mají svou 

povahou vždy oporu v psaném textu. Rada tak vlastně na základě jednoho textu 

(samotné Ústavy a její preambule) rozšířila referenční rámec na širší paletu 

ústavněprávních norem.  

Nicméně, jak píše Guillaume Drago, historie kontroly ústavnosti byla ve Francii 

spíše historií odporu!37 Ústavní rada tak musela překonat značné překážky a přesto se 

ani k dnešnímu dni nepropracovala k postavení standardního ústavního soudu.  Není 

vlastně vůbec soudním orgánem, nebo jím přinejmenším nebyla v době svého vzniku. 

Rada je zvláštní institucí, jejíž funkcí je zejména kontrola ústavnosti, respektive byla 

zamýšlena jako instituce, která bude dohlížet na rovnováhu mezi legislativní a 

exekutivní mocí. Sama sebe v rozhodnutí z 6. listopadu 1962 Rada chápe jako orgán 

regulující činnost veřejných mocí.38   

                                                 
34Jde o Rozhodnutí n° 71-44 DC z 16.7.1971 
35 Preambule mimo jiné zmiňuje: „Francouzský lid se slavnostně hlásí k lidským právům a zásadám národní 

svrchovanosti, jež byly uvedeny v Prohlášení z roku 1789, schváleny a doplněny preambulí ústavy z r. 1946…“  
36 Charta byla do francouzského právního řádu zavedena ústavním zákonem n°2005-205 relative à la Charte de 

l'environnement. 
37 DRAGO, Guillaume. Contentieux constitutionnel francais. Paris: Press Universitaires de France, 2006. Str. 139 
38 Viz. LUCHAIRE, François. Le Conseil constitutionnel (Tome I – Organisation et Attributions), s.31 
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V  současné době však začíná v literatuře a v právní komparatistice obecně 

převládat názor, že Rada se stále více přibližuje klasickému kontinentálnímu ústavnímu 

soudu či se jím dokonce stává.39  

Rada má za sebou velmi zajímavý a barvitý vývoj. Její funkce se uplatňovala po 

dobu prvních deseti let její existence jen ve sféře vztahů – resp. pravomocí – legislativy 

a exekutivy. Teprve později se její těžiště přesouvá do oblasti lidských a občanských 

práv.40 

Rada byla v 60. letech často popisována jako „hlídací pes“, který bděl nad tím, 

aby zákonodárná moc nerozšiřovala okruh působnosti, který jí byl přidělen.41 Francois 

Luchaire pak dokonce konstatuje, že Rada plnila úlohu „děla namířeného na 

parlament“.42  V  průběhu 70. a 80. let se Rada začala více zajímat o problematiku 

lidských práv a stále více se emancipovala od exekutivy. Stala se tak dělem, které již 

nebylo namířeno pouze na legislativní moc, ale střílelo na všechny strany. Střílí toto 

dělo však i na případné ústavní novely? 

Pravomoci Rady jsou dvojího typu. Rada vykonává soudní pravomoci nebo se 

zabývá konzultační činností jako klasická politická poradní „rada“.  

Nejpodstatnější pravomocí Rady je její poslání vyslovovat se k ústavnosti 

připravovaných zákonů.  Obligatorně tak Rada činí u zákonů organických 

(kvaziústavních), jednacích řádů komor parlamentu a návrhu zákona, před tím než je 

podroben schválení referendem. Fakultativně pak Rada kontroluje zákony běžné (článek 

61 ústavy). Sama však vyjádřila, že jí nepřísluší hodnotit zákony ústavní, ani zákony 

přijaté formou referenda, které jsou přímým vyjádřením vůle lidu.43 

Ústavní novela by měla ve Francii probíhat podle čl. 89 Ústavy, který přímo 

vymezuje dvě možné procedury změny. Obě počítají se zapojením parlamentu, přičemž 

prezident má právo rozhodnout, zda přenechá konečné schválení změny přímo lidu 

prostřednictvím referenda nebo ho dokončí parlament minimálně třípětinovou většinou. 

                                                 
39 Viz. např. BLAHOŽ, Josef. KLÍMA, Karel. BALAŠ, Vladimír. Srovnávací ústavní právo. Praha : ASPI, 2003, s. 

340 
40 BLAHOŽ, Josef.  Soudní kontrola ústavnosti : srovnávací pohled. Praha : ASPI Publishing, 2001, s. 324 
41 FAVOREU, Louis. PHILIP, Xavier. La place du Conseil constitutionnel dans la Constitution de 1958. [2012-08-

29]. Dostupné z <http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/documentation-

publications/dossiers-thematiques/2008-cinquantenaire-la-constitution-en-20-questions/la-constitution-en-20-

questions-question-n-18.17365.html> 
42 Citováno podle BLAHOŽ, Josef. Soudní kontrola ústavnosti : srovnávací pohled.  s. 327 (Le Conseil 

Constitutionnel, Paris, Aix, 1980, str. 31) 
43 Rozhodnutí č° 2003-469 DC - z března roku 2003 a rozhodnutí č° 62-20 DC – z listopadu roku 1962. 
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Generál de Gaulle však parlament přesto dokázal obejít, když k ústavní změně využil čl. 

11 Ústavy a vlastně revizi prosadil jako běžný zákon schvalovaný v referendu.44  

Ač tedy Rada (a celá kontrola ústavnosti) prošla ve Francii zásadním vývojem a 

bylo vytvořeno i určité materiální jádro francouzské Ústavy, není možné hovořit o 

zásadním přezkumu ústavních novel. Nezbývá než konstatovat společně s profesorem 

Portellim, že poslední slovo zůstává zákonodárci (resp. ústavodárci), který vždy může 

změnit samotnou ústavu, aby nad Radou zvítězil. Tak to udělal např. v roce 1993 kvůli 

zákonu o regulaci imigrace, který předtím Rada prohlásila za neústavní.45  

Na tomto faktu zatím nic nemění ani rozsáhlá novela francouzské Ústavy z roku 

2008 (tzv. Předběžná otázka ústavnosti -  QPC46), která mění zažité představy o 

francouzské kontrole ústavnosti. Tato ústavní reforma svěřuje Radě pravomoc zabývat 

se již vyhlášeným zákonem. na návrh Státní rady, či Kasačního soudu. Toto je opravdu 

zásadní změna chápání celého právního systému, jelikož se tím boří jeho 

legicentristický základ. Ústavní změna je vyvrcholením dvaceti let snažení 

francouzských konstitucionalistů.47 

Základní myšlenkou bylo posílit národní právní řád a národní Ústavu proti 

evropskému a mezinárodnímu právu, kam se uchylovali stěžovatelé. Dvojí filtrace, tedy 

fakt, že každá ústavní stížnost musí projít jedním z nejvyšších soudů, však vede k tzv. 

„válce soudů“, kdy nejvyšší soudy stejně raději radu obcházejí. Dokonce se Kasační 

soud pokusil neúspěšně QPC napadnout u SD EU.48  

2.4. Spolková republika Německo 

Německý ústavní soud je tradičně považován za jeden z nejsilnějších a 

nejaktivnějších v západní Evropě a to nejen na poli ochrany materiálního jádra ústavy.  

Stojí tedy tento soud nad ústavodárcem? 

Ústavní soud sestává ze dvou senátů, které při rozdílných právních názorech 

tvoří plénum. V každém senátu zasedá osm soudců.  Polovinu soudců volí Spolkový 

sněm, druhou polovinu Spolková rada na nejvýše jeden dvanáctiletý mandát. Soud 

                                                 
44 Takto byla např. zavedena přímá volba prezidenta v roce 1962. Postup tehdy vzbudil značné kontroverze (viz. např. 

LAVROFF, Dimitri. Le systeme politique français : constitution et pratiquepolitique de la 5e république. Dalloz: 

Paris, 1991. Str. 363..). Kritický názor zastávala tehdy i Státní rada. Je zřejmé, že pokud ústava zná nástroj na svou 

změnu, který předpokládá shodu obou komor parlamentu potvrzenou ještě lidem v referendu, měl by tento postup 

dostat přednost před postupem zjevně určeným pro přijímání běžných zákonů. 
45 PORTELLI, Hugues. Droit constitutionnel. Paris: Dalloz, 1999. s. 286 
46 Podrobnosti změny provedl organický zákon č. 2009-1523 z 10.12 2009, změna je účinná až od roku 2010.  
47 Vychází z návrhu výboru pro „Modernizaci a nové nastavení rovnováhy mezi institucemi V. Republiky“ pod 

vedením bývalého premiéra Eduarda Ballladeura.  
48 Viz zásadní případ č. C-188/10 a C-189/10 ve věci stěžovatelů Azize Melkiho a Sélima Abdeli ze dne 22.6.2010.  
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samozřejmě oplývá řadou pravomocí (viz zejména čl. 93 Základního zákona). 

Vzhledem k předmětu našeho zájmu však většinu jeho agendy pomineme.  Ze 

standardního seznamu kompetencí je pro tuto práci tedy nejdůležitější pravomoc 

Ústavního soudu rozhodovat o slučitelnosti spolkového a zemského práva se Základním 

zákonem, kterou ve své judikatuře dovedl ještě o stupeň výše, a můžeme tedy hovořit o 

kompetenci přezkoumávat akty ústavodárce. Ta není výslovně zakotvena, nicméně 

judikaturou a doktrínou je postupně precizována a není sporu o tom, že ji ústavodárce 

mínil zakotvit.  

Německá právní věda i praxe totiž vychází z koncepce  rozdělení mocí na 

ústavodárnou (Verfassungsgebung ) a ustavenou (Verfassungsgesetzgebung).49  

Posuneme-li se k problematice referenčního rámce, můžeme konstatovat, že ten 

je naopak stanoven poměrně určitě již od počátku.  Základní zákon může být podle 

svého čl. 79 odst. 1 měněn jen zákonem, který výslovně (sic!) mění či doplňuje text 

Základního zákona. Takový zákon musí být schválen dle odst. 2 citovaného článku 

dvoutřetinovou většinou ve Spolkovém sněmu a Spolkové radě. Avšak podle čl. 79 

odst. 3 Základního zákona je nepřípustná taková změna Základního zákona, která se 

dotýká rozčlenění Spolku na země, zásadního spolupůsobení zemí při zákonodárství 

nebo zásad stanovených v článcích 1 a 20 Základního zákona. 

Obsah čl. 1 a 20 Základního zákona je reakcí na ústavní vývoj Výmarské 

republiky a nacistického režimu.50 Ústředním prvkem je podle čl. 1 Základního zákona 

lidská důstojnost, která je nedotknutelná a dbát o ni a chránit ji je povinností veškeré 

statní moci. 51  Z ní vyplývá uznání neporušitelných a nezcizitelných lidských práv jako 

bezprostředně platného práva, jímž je vázána statní moc. V čl. 20 Základního zákona je 

zakotveno republikánské zřízení a zásady demokratického, sociálního a spolkového 

                                                 
49 Původně lze najít kořeny tohoto rozdělení zejména ve francouzské doktríně, a to již v klasickém díle Charlese de 

Montesqieu O duchu zákonů. Doktrínu rozvinul velikán francouzské konstitucionality Raymond Carré de Malberg 

(viz např. MALBERG, Raymond Carré (de). Contribution à la théorie générale de l'Etat, Paris: Sirey, 1922. 

Souhrnně se problematice věnuje  např. Kemal Gözler:  GÖZLER, Kemal, Pouvoir constituant. Bursa: Editions Ekin 

Kitabevi, 1999.    
50 Obecně je často uváděno, že Základní zákon byl koncipován s ohledem na neúspěch Výmarské republiky (Např.: 

Evers, H.-U.: Bonner Kommentar zum Grundgesetz. C. F. Müller, Art. 79 Abs. 3, Rn. 66.; Herdegen, M. In: Maunz, 

T. – Dürig, G.: Grundgesetz. Band V., München, C. H. Beck, Art. 79, Rn. 63. Citováno podle: LAPČÁKOVÁ, 

Marta. Materiálne jadro základného zákona Spolkovej republiky Nemecko z pohľadu Spolkového ústavného súdu. IN  

Ondrej Hamulák (ed.). Fenomén judikatury v právu. Olomouc: Leges, 2009, s. 114) Nicméně tato teze je do jisté 

míry problematická s ohledem na tzv. Radbruchův mýtus – tedy chybný závěr Gustava Radbucha stran hodnocení 

neúspěchu Výmarské právní vědy a praxe (k tomu: SOBEK, Tomáš. Právní myšlení : kritika moralismu. Praha : 

Ústav státu a práva AV ČR ve spolupráci s Vydavatelstvím a nakladatelstvím Aleš Čeněk, 2011, s. 370).   
51 Blíže k tomu. LAPČÁKOVÁ, Marta. Materiálne jadro základného zákona Spolkovej republiky Nemecko z pohľadu 

Spolkového ústavného súdu. s. 115 
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státu, suverenita lidu a dělba moci a vázanost moci zákonodárné ústavním řádem a moci 

výkonné a soudní zákony a právem.52  

Lze tedy konstatovat, že právě tato slavná klauzule nezměnitelnosti vytváří 

německému Ústavnímu soudu základ pro uplatnění obrovsky silné kompetence, tedy 

zrušení ústavní revize či ústavního dodatku. Nicméně hovořit v této souvislosti o 

„uplatnění“ je patrně příliš odvážné, spolkový Ústavní soud totiž k této věci přistupuje 

velmi zdrženlivě a opatrně. Ač si svou kompetenci přezkoumávat ústavní novely hýčká, 

nikdy nebyl ochoten ji využít. 

Postup kontroly není automatický a probíhá stejně jakou u jiných přezkumných 

řízení zásadně na návrh. Návrh může podat běžný soud v konkrétní věci. Spolková nebo 

zemská vláda či čtvrtina spolkových poslanců může takové řízení iniciovat i in 

abstracto. Nejedná se tedy o apriorní kontrolu, ale naopak o kontrolu již přijatých změn. 

To je naprosto zásadní moment, neb zde skutečně jde (zdánlivě?) o střet ústavního 

soudu a ústavodárce. Ústavní soud rozhoduje o souladu absolutní většinou daného 

osmičlenného senátu, paradoxně se tak neuplatní přísnější dvoutřetinová většina, která 

se užívá např. ve věci odvolání ústavního soudce či spolkového prezidenta.53 

Spolkový Ústavní soud řeší každý namítaný případ komplexně, tedy jak 

z materiální stránky, tak z formální stránky.  Klauzule nezměnitelnosti ho k tomu přímo 

vybízí, když hovoří nejen o materiálních požadavcích na ústavní novelu, ale stanoví i 

pravidlo, že Základní zákon může být měněn jen zákonem, který výslovně mění či 

doplňuje text Základního zákona. Tato formulace, resp. její německá interpretace vedla 

i český Ústavní soud k užití kompetenční limitace, jako argumentu při ústavním 

přezkumu ústavních novel. 

Jak bylo uvedeno výše, spolkový Ústavní soud je nadán obrovsky silnou 

pravomocí kontrolovat jednání samotného ústavodárce, kterou však využívá opravdu 

velmi zdrženlivě. Poprvé byla tato pravomoc podrobena zkoušce až v napjaté době 

pozdních 60. let.54 Ústavodárce se jal omezit ochranu listovního a telekomunikačního 

tajemství v rámci trestního řízení. Bylo doplněno pravidlo, že z důvodu ochrany 

                                                 
52 Viz GRINC, J. Přezkum ústavních zákonů v Německu a Rakousku, Jurisprudence, č.1/2010, s. 31 
53 (§ 15 IV 1 BVerfGG) [2012-08-29] <Dostupné z http://www.iuscomp.org/gla/statutes/BVerfGG.htm#90 > 
54 Nicméně již v mezidobí byla tato pravomoc skloňována v rozsudku Bavorského Ústavního soudu. Jak připomíná 

Marta Lapčáková bouřlivou diskuzi vyvolalo rozhodnutí Bavorského Ústavního soudního dvora ze dne 24. 4. 1950, 

ve kterém tento soud nevyloučil neplatnost ústavních norem. „Není pojmově vyloučené, že i samotné ustanovení 

ústavy je neplatné, i když je samo součástí ústavy. Existují ústavní zásady, které jsou tak základní, a jsou takovým 

výrazem i ústavě nadřazeného práva, že váží i samotného ústavodárce a ostatní normy, které nemají toto postavení, a 

jsou z důvodu jejich porušení neplatné.“ LAPČÁKOVÁ, Marta. Materiálne jadro základného zákona Spolkovej 

republiky Nemecko z pohľadu Spolkového ústavného súdu. s. 116. 

http://www.iuscomp.org/gla/statutes/BVerfGG.htm#90
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svobodného demokratického zřízení, existence či bezpečnosti státu mohl zákon stanovit, 

že dotčená osoba nebude o omezeních těchto svých svobod ani dodatečně informována, 

a že namísto soudy, bude následná kontrola provedena organy ustavenými 

parlamentem.55 

Ve svém „rozsudku o odposleších“56 soud uvedl, že možnost neinformovat 

dotyčnou osobu a vyloučit soudní přezkum slouží efektivní ochraně ústavnosti a je 

odůvodněna již z povahy věci, neboť teprve ona činí odposlechy a otevíraní dopisů 

smysluplnými, tak ho interpretuje Jan Grinc a dále uvozuje, že každé ústavní ustanoveni 

musí být vykládáno v souladu s elementárními zásadami Základního zákona a jeho 

hodnotovým řádem. Tímto způsobem soud vyložil i napadené ustanovení. Vyzdvihl 

koncept bojeschopné demokracie, nepřipouští však zneužívání základních práv, ale i 

princip právního státu včetně principu proporcionality.57 Účelem klauzule věčnosti je 

dle tohoto rozsudku „zabránit, aby se formálně-legalistickou cestou Ústavy měnícího 

zákona odstranila podstata, základ ústavního pořádku, a mohlo dojít ke zneužití za 

účelem dodatečné legalizace totalitních režimů.58 

V dalším důležitém rozhodnutí týkajícím se odposlechů řešil soud o třicet let 

později otázku rozsahu omezení Ústavodárce. V rozhodnutí Groser Lauschangriff59 

soud dovodil, že klauzule věčnosti sama o sobě ústavodárci nebrání v pozitivně-právní 

změně podoby chráněných principů.  Spolkový Ústavní soud je povinen respektovat 

právo ústavního zákonodárce měnit, omezovat, či dokonce i zrušit jednotlivá základní 

práva, pokud tím nejsou dotčeny zásady uvedené v čl. 1 a 20 Základního zákona.  

Stejně jako proti prvnímu odposlechovému rozsudku, i v tomto případě se proti 

rozhodnutí soudu zvedla vlna kritiky. Jak upozorňuje např. Jan Grinc, soudkyně Renate 

Jaeger a Christine Hohmann-Dennhardt nesouhlasily s užitím systematického a ústavně 

konformního výkladu napadeného ustanovení. Účelem přezkumu dle čl. 79 odst. 3 

Základního zákona podle nich není vyložit novelu ústavy prostřednictvím čl. 1 a 20 

Základního zákona tak, aby s nimi byla navzdory svému znění uvedena do souladu, 

nýbrž zjistit, zda se nedotýká principů v nich zakotvených. Přístup většiny senátu 

(soudu) podle nich nepřípustně zužuje působnost čl. 79 odst. 3 Základního zákona, 

                                                 
55 Viz nález Pl.ÚS 27/09 „Melčák“ bod VI/a.   
56 Viz BVerfGE 30, 1(Abhor-Urteil) 
57 GRINC, J. Přezkum ústavních zákonů v Německu a Rakousku. s. 32 
58 Viz BVerfGE 30, 1(Abhor-Urteil) 
59 Viz BVerfGE 109, 279 
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neboť až na samotné odstranění uvedených článků lze k jakékoli změně Ústavy připojit 

nepsána, imanentní omezení a tím jí umožnit, aby testem ústavnosti prošla.60 

Samozřejmě nejen tyto „odposlechové“ rozsudky precizují přístup spolkového 

Ústavního soudu k této otázce. Např. vztah k Evropské unii a implicitní změny 

Základního zákona s tím související taktéž vytváří prostor pro bohatou interpretaci.61 

Stojí tedy spolkový Ústavní soud nad Ústavodárcem?  Mohlo by se zdát, že doktrinálně 

ano, prakticky však zatím nikoliv. Ve skutečnosti je věc složitější. Ústavní soud vychází 

z toho, že nepřezkoumává akty ústavodárce, ale pouhého ústavního zákonodárce. Ten 

jen vylepšuje již ustavenou Ústavu a schází mu kompetence (právo) Ústavu v určitých 

bodech měnit. Tuto kompetenci nemá nikdo, snad s výjimkou samotného lidu.  

2.5. Rumunsko 

 

Rumunský ústavní soud je velmi silným hráčem na poli ochrany materiálního 

jádra ústavy. Je to garant nadřazenosti ústavy a jediná autorita v oblasti ústavní 

jurisdikce. Je nadán velkou nezávislostí a závazné jsou pro něj toliko samotná Ústava a 

organický zákon o Ústavním soudu.62 Rumunsko bývá dáváno za příklad, jako země 

s ústavodárcem striktně limitovaným klauzulí věčnosti, kterou přísně vykládá Ústavní 

soud nadaný konkrétními kontrolními pravomocemi.63 Je však opravdu rumunský 

Ústavní soud nadřazen samotnému rumunskému ústavodárci?  

Ústavní soud se skládá z devíti soudců, kteří jsou poměrně rozumně voleni po 

třetinách třemi různými orgány a jejichž mandát je pouze jednorázový. Nicméně v této 

práci si klademe zejména otázku nastíněnou i v úvodu této podkapitoly, tedy rozsah 

působnosti orgánu kontroly ústavnosti ve vztahu k samotnému ústavodárci (resp. jeho 

zástupců). Ze standardního seznamu kompetencí je pro tuto práci tedy nejdůležitější ta 

v čl. 146  písm. a) rumunské ústavy, jež dává ústavnímu soudu povinnost zkoumat 

ústavnost návrhu změny Ústavy.  

Opět se zde setkáváme s problémem referenčního rámce, ten je však 

v Rumunsku velmi jasně vyjeven čl. 152 ústavy (dříve 148). Rumunská klauzule 

věčnosti ukotvená právě v čl. 152 je tedy vcelku široká, ale zároveň poměrně určitá. 

Nezměnitelné jsou dvě skupiny náležitostí. V prvé řadě národní, nezávislá, unitární a 

nedělitelná podoba státu a jeho republikánská forma, územní celistvost, nezávislost jeho 

                                                 
60 GRINC, J. Přezkum ústavních zákonů v Německu a Rakousku. s. 34 
61 Např. Kemal Gözler ve své práci uvádí mnoho dalších příkladů. GÖZLER, Kemal. Judicial Review of 

Constitutional Amendments: A Comparative Study. s. 56n.  
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justice, politický pluralismus a oficiální jazyk. Dále jsou pak nepřípustné jakékoliv 

změny vedoucí k potlačení základních občanských práv a svobod a jejich záruk.   

Rumunský Ústavní soud je nadán velmi silnou pravomocí přezkoumávat ústavní 

změny právě z materiálního, věcného hlediska, přičemž podrobnosti aplikovatelnosti 

tohoto nástroje dotváří výše zmíněný organický zákon. Podstatné však je, že se jedná 

výlučně o kontrolu a priori po francouzském vzoru.  Zvláštností je, že jde o kontrolu 

dvoufázovou. Samozřejmostí je pak abstraktnost takové kontroly. 

Postup kontroly začíná již u návrhu novely Ústavy. Takový návrh opatřený 

stanoviskem legislativní rady musí být předložen nejprve ústavnímu soudu, než může 

začít vlastní legislativní proces. Ústavní soud je pak vázán vpravdě tvrdými lhůtami a 

musí tedy nejpozději do 10 dnů o souladu návrhu rozhodnout. Ještě kratší lhůtu má soud 

po schválení návrhu v parlamentu. Tím není zákonodárný proces dokončen, neb ústavní 

novely musí být vždy odsouhlaseny v referendu. Ústavodárcem je tedy v konečném 

důsledku v Rumunsku samotný originální ústavodárce, tedy lid. Než je však zákon o 

novele Ústavy k lidovému hlasování předložen, má ústavní soud 5 dní na to, znovu 

potvrdit jeho ústavní souladnost.   

Fakt, že je ústavní revize předmětem pouze apriorní kontroly (i když dvojité), 

prováděné vždy před vstupem v účinnost (daného až rozhodnutím v referendu), je podle 

Daniely Valea ospravedlněn suverenitou, která náleží pouze lidu.64 Právě „ratifikace“ 

ústavních novel prostřednictvím referenda je výrazem této suverenity. Jakmile se totiž 

podle Daniely Valea lid vyjádří, nikdo nemůže již do jeho vůle zasahovat, což dokládá i 

rozhodnutí samotného soudu, který dovodil, že „jakmile je lid, nositel suverenity, 

požádán o rozhodnutí o ústavní novele, která prošla předepsanou zákonodárnou 

procedurou, žádná veřejná autorita již v této věci nemůže rozhodovat. Z toho vyplývá, 

že Ústavní soud rozhoduje a priori a ex officio jen na základě návrhů na změnu 

ústavy.“65 

Ústavní soud rozhoduje o souladu dvoutřetinovou většinou, jde o stejnou 

většinu, kterou potřebuje rumunský parlament ke schválení příslušného návrhu. 

                                                                                                                                               
62 Zákon č. 47/1992. K nezávislosti rumunského Ústavního soudu srovnej National report, 

concerning Separation of Powers and Independence of Constitutional Courts and 

Equivalent Bodies [2012-08-29],  dostupné z < http://www.venice.coe.int/WCCJ/Rio/Papers/ROM_Toader_E.pdf > 
63 Viz. např. GÖZLER, Kemal.  Judicial Review of Constitutional Amendments: A Comparative Study. s. 7. 
64 VALEA, Daniela Cristina. The Control Of Constitutionality Of The Initiatives For Revision Of The Romanian 

Constitution. Juridical Current, roč. 14, č.  4., 2011, s. 93 
65  Citováno podle: VALEA, Daniela Cristina. The Control Of Constitutionality Of The Initiatives For Revision Of 

The Romanian Constitution. s. 93 

http://www.venice.coe.int/WCCJ/Rio/Papers/ROM_Toader_E.pdf


Rigorózní práce  Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu v 

judikatuře Ústavního soudu ČR 

 

27 

 

Kromě materiálních otázek je rumunský Ústavní soud nadán kompetencí 

zkoumat proceduru ústavní novely. Jde v zásadě o dvě oblasti pravidel. V prvé řadě 

klasické procedurální náležitosti, jako je dodržení pravidel zvláštní zákonodárné 

iniciativy. Dále pak jde o „časové“ hledisko, když ústava nepřipouští změny v určitých 

obdobích (ve stavu ohrožení státu, během války atd.). Pokud soud v těchto otázkách 

shledá rozpor, vrátí návrh zákonodárci s doporučením dalšího postupu.66 

Zajímavé tedy je, že rozhodnutí Ústavního soudu v této otázce obsahuje krom 

samotného výroku i zvláštní doporučení, názory a návrhy zákonodárci, jak by měl dále 

postupovat.   

V praxi se rumunský Ústavní soud dosud vyjadřoval k šesti ústavním novelám. 

Z toho dvě shledal s Ústavou nesouladné z procedurálních důvodů a dvě dokonce 

z materiálních důvodů. Dvě novely Ústavní soud nezablokoval, nicméně k nim doplnil 

sérii doporučení pro další projednávání. Dosud jediná úspěšná novela je pak rozsáhlá 

modernizace ústavního pořádku z roku 2003. 

První z rozhodnutí, kdy se Ústavní soud odhodlal zablokovat ústavní novelu 

z materiálních důvodů, byl pokus o revizi záruk vlastnického práva z roku 1996.67 

Předmětem tohoto návrhu byla konkrétně tato změna: Ústavní záruka, že „..Zákonně 

nabytý majetek nebude konfiskován. Zákonnost nabytí se předpokládá.“, měla být 

nahrazena tímto ustanovením: „zákonně nabyté vlastnictví, které nelze prokázat bude 

zkonfiskováno.“   Rumunský Ústavní soud k tomu uvedl: „Předpoklad zákonného 

nabytí bohatství je jedním z ústavních záruk majetkových práv, v souladu s 

ustanovením čl. 41 odst. 1 Ústavy z roku 1991, podle něhož vlastnictví je zaručeno. 

Tento předpoklad je založen na obecné zásadě, že každé jednání je legitimní, dokud se 

neprokáže opak, tedy prokázání nezákonného nabytí takového majetku. Cílem revize je 

tak obrácení důkazního břemene…. Z toho vyplývá, že bohatství člověka by se 

považovalo za získané nelegálně, dokud by nebyl dodán důkaz o opaku…“ 

Nejnovější rozhodnutí o ústavnosti z pera rumunského Ústavního soudu je 

z června 2011. Šlo o přezkum na základě návrhu prezidenta republiky, přičemž 

předmětem přezkumu byla rozsáhlá novela Ústavy. Ta byla vyvrcholením snahy o 

reflexi členství v EU, NATO a celkovou změnu rumunského ústavního systému (např. 

                                                 
66 CRISTE, Mircea. Les compétences du juge constitutionnel roumain. Juridical Current, roč. 13, č. 2, 2010,  s. 42 
67 Rozhodnutí č. 85 ze dne 3. září 1996.  
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zavedení jednokomorového parlamentu).68 Ústavní soud většinu návrhu přijal, část 

pouze okomentoval a navrhl doplnit, ale některé části odmítl a opět tak potvrdil svůj 

velmi aktivní přístup (např. omezení imunity poslanců, omezení správního soudnictví 

atd.). Rumunský Ústavní soud je tedy i rumunskými konstitucionalisty považován za 

orgán do jisté míry politický, stojící mezi ostatními mocemi.69   

V této souvislosti Mircea Criste hodnotí jako příliš tvrdé vyjádření Carla 

Schmitta, podle kterého není ústavní soudnictví nic jiného než politika prováděná 

justicí, nicméně uznává existenci spojení, které mezi těmito světy také rumunský 

Ústavní soud vytváří.70  

Pokud se však vrátíme k otázce z úvodu této podkapitoly, seznáme, že rumunský 

ústavodárce přece jen stojí nad svým Ústavním soudem (alespoň formálně). Jakmile je 

jednou jeho vůle vyjádřena, již ji nemůže Ústavní soud prolomit. Může však účinně 

bránit materiální jádro současné Ústavy a de facto tak ústavodárce limitovat. Pravomoci 

jsou však rozdány čistě a přehledně, není nutné spoléhat na široký výklad. Ani zde však 

není vyloučen konflikt.  

2.6. Indie 

Indický Nejvyšší soud je podobně jako jeho rumunský protějšek velmi silným 

hráčem na poli ochrany materiálního jádra Ústavy, respektive její tzv. „základní 

struktury“. Jde o soud federálního typu, tedy nikoliv o klasický kontinentální 

specializovaný ústavní soud. Jelikož se jedná o obecný Nejvyšší federální soud, patří 

mezi jeho základní pravomoci zejména federální kompetenční spory, obecná dovolání 

v civilních i trestních věcech, ale samozřejmě i otázka kontroly ústavnosti. I indický 

Nejvyšší soud je tak garantem ústavnosti a zejména ochránce základních lidských práv.  

Na rozdíl od rumunského případu si však indický Nejvyšší soud vytvořil metodiku i 

samotnou kompetenci přezkoumávání ústavních dodatků sám a neopírá ji nutně o 

konkrétní procesní pravidla indické Ústavy. Je tedy v tomto smyslu indický Nejvyšší 

soud nadřazen indickému ústavodárci?  

Indický Nejvyšší soud má dle čl. 32 Indické Ústavy mimo jiné výslovnou 

pravomoc k ochraně základních lidských práv. Za tímto účelem může soud užít několik 

                                                 
68 Rozhodnutí č. 799 ze dne 17. června 2011. Návrh ústavní novely podrobně komentuje v odborném článku bývalý 

rumunský premiér Emil Bok. Viz. BOC, Emil. The Revision of the Romanian Constitution: Current issues. Revista 

de cercetare si interventie sociala, č. 35., 2011 
69 Např. podle profesora Negulescu, je údělem soudní moci ochraňovat práva občanů bez ambice dirigovat ostatní 

dvě moci a bez vměšování do politických debat. Viz  CRISTE, Mircea. Les compétences du juge constitutionnel 

roumain. s. 33 
70 CRISTE, Mircea. Les compétences du juge constitutionnel roumain. s. 34 
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právních prostředků od zrušení či prohlášení zákona za nicotný (ve spojení s čl. 13 

Indické Ústavy), přes určení kompetentního orgánu po vrácení věci soudu nižší 

instance. Výslovné zmocnění k rušení ústavních novel však chybí, nicméně právě 

prostředky k ochraně lidských práv soud využil v budování svého systému ochrany 

materiálního jádra ústavy.    

Zajímavé je, že dle indické Ústavy z roku 1950 se soud skládá ze svého 

předsedy a dalších osmi soudců, pokud jejich počet parlament nenavýší. Ten tak učinil 

naposledy v roce 2008 a soudců dnes již zasedá třicet jedna!  Soudce jmenuje prezident 

zásadně na základě kariérního postupu, většinou nikoliv z politických důvodů.71    

Pokud jde o referenční rámec, tak Indická Ústava nenabízí žádnou konkrétní 

klauzuli věčnosti, přesně stanovící nezměnitelná ustanovení či hodnoty, tak jako např. ta 

německá či rumunská. Nicméně existuje výslovné ustanovení o „soudním přezkumu“ 

v čl. 13 indické Ústavy. Ten ve svém prvním odstavci stanoví, že všechny zákony, které 

byly na území Indie účinné před přijetím nové Ústavy, jsou nicotné ve všech ohledech, 

ve kterých by byly v rozporu se základními právy a svobodami přiznanými novou 

Ústavou.  Ještě zajímavější je však odst. 2 příslušného článku, který stanoví, že státy 

nesmí přijmout takové zákony, které by narušovaly či odstraňovaly základní práva. 

Takové zákony mohou být prohlášeny za nicotné. Slovy B.R. Ambedkara, toto 

ustanovení utváří srdce a duši indické Ústavy.72  Nicméně takto formulovaný referenční 

rámec je velmi vágní a tak musel soud sám referenční rámec vytvořit. Soud tak 

definitivně učinil ve slavném případě Kesavananda Bharati.73 V tomto přelomovém 

nálezu z roku 1973, ke kterému se ještě vrátím, rozhodla většina sedmi soudců proti 

šesti (tehdy měl soud 13 členů), že kompetence parlamentu měnit Ústavu je podrobena 

inherentnímu omezení. Jak připomíná Venkatesh Nayak, soud dovodil, že parlament 

nemůže „poškodit“, „ochromit“, „zničit“, „zrušit“, „změnit“, „obejít“ tzv. „základní 

strukturu Ústavy“ („basic structure“). Každý ze soudců pak samostatně vyzdvihnul, co 

konkrétně míní touto základní strukturou a jaké má prvky. Obecné shody na tom totiž 

nebylo!74 Např. předseda soudu Mittra Sikri vytknul do popředí nadřazenost Ústavy, 

                                                 
71 Viz k tomu History of Supreme Court of India [2012-10-29]. Dostupné z <: 

http://supremecourtofindia.nic.in/history.htm > 
72 Citováno podle:  BALAKRISHNAN, K.G. Constitutional control praxis in the present day. Přednáška na 

Brazilském Nejvyšší soudě dne 15.8. 2008. [2012-10-29]. Dostupné z 

<:http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalStfInternacional/portalStfSobreCorte_pt_br/anexo/Constitutional_contr

ol_praxis_in_the_present_day.pdf  >  s. 16 
73 Rozsudek č. AIR 1973 SC 1461 
74 NAYAK, Venkatesh. The Basic Structure of Indian Constitution, (2006), [2012-10-29]. Dostupné z <: 

http://www.humanrightsinitiative.org/publications/const/the_basic_structure_of_the_indian_constitution.pdf >   s. 4 

http://supremecourtofindia.nic.in/history.htm
http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalStfInternacional/portalStfSobreCorte_pt_br/anexo/Constitutional_control_praxis_in_the_present_day.pdf
http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalStfInternacional/portalStfSobreCorte_pt_br/anexo/Constitutional_control_praxis_in_the_present_day.pdf
http://www.humanrightsinitiative.org/publications/const/the_basic_structure_of_the_indian_constitution.pdf
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demokratickou vládu či např. sekularismus. Naproti tomu soudce Santosh Hegde 

zdůraznil např. suverenitu Indie a demokratickou politiku.75      

Pokud jde o proces přezkumu, setkáváme se opět s novým modelem. Jak bylo 

uvedeno výše, soud dovodil svou pravomoc rušit ústavní novely skrze svou kompetenci 

chránit individuální základní práva. Je tedy zřejmé, že se jedná o kontrolu konkrétní a 

aposteriorní.  Soud však činí rozhodnutí v plénu a dává mu tak nejvyšší možnou váhu.  

Jelikož není přezkum ústavních novel nikde výslovně upraven, není omezen na 

procesní stránku a naopak se zabývá zejména materiální stránkou věci, zkoumá tak 

ústavní novelu komplexně a zejména se zaměřuje na její dopad.   

Prvním zásadním rozhodnutím byl rozsudek Nejvyššího soudu ve věci GolakNath v. 

stát Punjab z roku 1967.76 Předmětem sporu byla pravomoc parlamentu měnit Ústavu. 

Podle soudobých komentátorů tímto rozhodnutím začala velká válka o nadvládu mezi 

zákonodárnou a soudní mocí.77 V tomto rozsudku také poprvé zaznělo sousloví 

„základní struktura ústavy“, nicméně zatím pouze okrajově. Základní doktrínou se stalo 

až později.78  

Setkáváme se zde s klasickou otázkou, jaký význam má slovo „doplnit“ 

(„amend“). Většina soudců se přiklonila k závěru, že význam tohoto pojmu je omezený. 

Předseda soudu přitom odkazuje na tezi, že základní lidská práva jsou transcendentální 

a stojí mimo dosah zákonodárné moci parlamentu.79  

Tyto teze vyprovokovali „holmesiánskou“ reakci v menšinových disentech některých 

soudců, jeden z nich například uvedl, že ústava je experiment, stejně jako život je jen 

experiment.80 

Rozhodnutí GolakNath dodalo velké indické státnici Indíře Gandhí dokonalé 

politické téma a podle kritiků jí umožnilo populistické vítězství v parlamentních 

volbách z roku 1971.81 

Takto vzniklý parlament na rozhodnutí GolakNath v.  stát Punjab následně  odpověděl 

ústavní novelou, kterou rozšířil svou kompetenci doplňovat Ústavu za podmínek 

stanovených v článku 368 Ústavy a omezil kompetenci soudní moci přezkoumávat 

takové zásahy.82  

                                                 
75 Tamtéž. s. 4  
76 Rozsudek č. AIR 1967 SC 1643 
77 JACOBSOHN, Gary Jeffrey. An unconstitutional constitution? A comparative perspective. s. 473 
78 NAYAK, Venkatesh. The Basic Structure of Indian Constitution. s. 3 
79 JACOBSOHN, Gary Jeffrey. An unconstitutional constitution? A comparative perspective. s. 473 
80 Tamtéž. s. 473 
81 Tamtéž. s. 473 
82 BALAKRISHNAN, K.G.  Constitutional control praxis in the present day. s. 18  
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To ovšem dalo Nejvyššímu soudu pouze příležitost k mocné odpovědi. Ve svém 

patrně nejslavnějším rozsudku Keshavananda Bharati z roku 1973 plně rozvinul 

doktrínu „základní struktury“ a stanovil tak pečlivěji omezení bezbřehé moci 

zákonodárce (ústavodárce) s Ústavou nakládat.83 Šlo opět o velmi těsné rozhodnutí, jak 

již bylo uvedeno výše, přičemž zajímavé postřehy je možné najít na obou stranách. 

Např. soudce Y.V.  Chandrachud k tomu uvedl: „Pokud lidé chtějí dát královskou 

korunu na hlavu, kterou mají rádi, nebo chcete-li, na hlavu kterou rádi 

nemají…ponechme jim takovou svobodu!“..(jak řekl soudce Holmes).. „Když lidé… 

chtějí něco udělat, nemohu v Ústavě najít nic, co by jim to zakazovalo a říkám, nehledě 

na to jestli se mi to líbí či ne: Proklatě, nechte je to udělat!“84  

Naopak doktrínu základní struktury shrnul soudce H.R. Khanna, když uvedl, že 

pojem „doplnit“ předpokládá, že stará Ústava přežije bez ztráty své identity a pokračuje 

dál i přesto, že byla částečně upravena a pozměněna. 85To dodnes je základní argument 

indického Nejvyššího soudu.  

V 70. letech tak pokračovala neustálá tenze mezi zákonodárnou mocí (zvláště 

Indírou Gandhí) a mocí soudní. Kromě jiného šlo například o problematické volební 

výsledky, když bylo dokonce zpochybňováno zvolení tehdy neporazitelné Gandhí. 

Ta byla přístupem soudu stále více rozladěna, až se rozhodla opět vykopat 

ústavněprávní válečnou sekeru. Učinila tak vpravdě jednoznačně. V roce 1976 

iniciovala přijetí ústavního dodatku s lakonickým zněním: „Žádný ústavní dodatek 

…nebude přezkoumáván žádným soudem z  žádného důvodu“.86 Na odpověď 

Nejvyššího soudu však nebylo nutné čekat příliš dlouho.  

V roce 1980 vydal rozhodnutí ve věci Minerva Mills, ltd. vs. Union of India87. 

Šlo o spor stran znárodňování petrochemického průmyslu. Soud v něm jasně deklaroval, 

že pokus o vyjmutí ústavních dodatků z pravomoci na soudní přezkum je v rozporu 

s doktrínou základní struktury. Příslušný čl. 31C byl prohlášen za ústavně rozporný a 

bylo seznáno, že porušuje jak preambuli Ústavy, tak základní lidská práva občanů Indie. 

Většina dovodila, že samotné omezení ústavodárné moci je součást základní struktury a 

že přijetím daného dodatku by byla narušena harmonie ústavního systému. 88  

                                                 
83 Tamtéž. s. 18 
84 JACOBSOHN, Gary Jeffrey. An unconstitutional constitution? A comparative perspective. s.475 
85 Tamtéž. s. 479 
86 Tamtéž. s. 476 
87 Rozsudek č. AIR 1789, 1981 SCR (1) 206 
88 NAYAK, Venkatesh. The Basic Structure of Indian Constitution. s. 9 
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Opět se zde setkáváme s břitkým vyjádřením soudce Chandrachuda, které 

nadepsal „Píseň Kesavanandy“: „Doplňujte, jak zmůžete, slavnostní dokument, který 

Vám k péči zanechali naši otcové zakladatelé, abyste nejlépe upravili potřeby naší 

generace. Avšak Ústava je cenné dědictví, nemůžete tedy zničit její identitu!“89   

Nicméně v disentu k tomuto rozhodnutí zaznívá stále i hlas odpůrců omezení 

ústavodárné moci, když např. soudce P.N. Bhagwati, dovozuje, že pokud by ústavním 

dodatkem byla Parlamentu svěřena pravomoc neomezeného práva ústavu doplňovat a 

měnit, nebyla by to již podústavní kompetence, ale naopak moc postavená nad Ústavu, 

jelikož by mohla změnit celou Ústavu včetně její základní struktury a dokonce jí 

ukončit právě totální změnou její identity.90    

Z výše uvedeného je zřejmé, že indický Nejvyšší soud by mohl sloužit (nebo 

spíše částečně sloužit) jako vzor Ústavnímu soudu českému. Indičtí soudci postupně 

spletli pevnou síť, kterou bez širší zákonné opory chytají „neústavní“ dodatky a další 

výstřelky výkonné a zákonodárné moci.91 Přesto je vývoj v Indii v mnohém s českými 

reáliemi nesrovnatelný. Rozvojová země zmítaná přírodními katastrofami a válkami 

s jinou politickou i právní kulturou má jinou zkušenost a hledá řešení jiných problémů 

než česká společnost. Přesto je indický soud poměrně opatrný a vývoj pozvolnější než u 

nás.  

Výhodou indického Nejvyššího soudu je fakt, že svým důsledným přístupem 

neustále z dlouhodobého hlediska posiluje důvěru v soudní systém u běžné indické 

populace. Je otázkou, zda se to samé podaří jeho českému protějšku.92 

2.7. Turecko 

 

Turecká úprava přezkumu ústavních novel není nepodobná rumunskému ani 

indickému řešení. I turecký Ústavní soud je velmi silným hráčem na poli ochrany 

materiálního jádra Ústavy, garant nadřazenosti Ústavy a jediná autorita v oblasti ústavní 

jurisdikce. Nicméně přesto je v určitém ohledu formálně jeho postavení slabší než 

postavení jeho rumunského protějšku. Částečně se zdá, že turecký model představuje 

určitou syntézu modelu rumunského, který přímo zakotvuje ústavní kompetenci soudu 

přezkoumávat ústavní dodatky jak z formálního, tak z materiálního hlediska a modelu 

                                                 
89 JACOBSOHN, Gary Jeffrey. An unconstitutional constitution? A comparative perspective. s.476 
90 Tamtéž. Str. 479 
91 Např. v poslední době se opět vynořila otázka sekularismu jako části základní struktury indické ústavy. Viz k tomu: 

http://www.tilakmarg.com/legal-basis-of-haj-subsidy-abolition-by-supreme-court/109  
92 BALAKRISHNAN, K.G.  Constitutional control praxis in the present day. s. 16 

http://www.tilakmarg.com/legal-basis-of-haj-subsidy-abolition-by-supreme-court/109
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indického, který se k podobnému vzorci dopracoval spíše na základě vlastní judikatury. 

Z jiného pohledu však může být naopak turecký model silnější, jelikož soud provádí 

kontrolu nikoliv pouze a priori, ale též v souvislosti s účinnými normami.  

Turecký Ústavní soud se skládá z jedenácti řádných soudců a čtyř náhradníků. 

Většinu soudců jmenuje prezident republiky, a to podle následujícího klíče: dva řádné a 

dva náhradníky jmenuje z řad soudců nejvyššího soudu, dva řádné soudce a jednoho 

náhradníka z řad soudců Nejvyššího správního soudu (Státní rady), po jednom řádném 

soudci ze dvou vojenských soudů a účetního dvora. Jednoho soudce pak prezident 

jmenuje na návrh Vysoké rady vzdělávání a tři řádné soudce a jednoho náhradníka 

jmenuje z řad vyšších úředníků (např. guvernérů či velvyslanců).93  

V současnosti však v Turecku probíhá ústavní reforma, která by měla způsob 

ustanovení Ústavního soudu proměnit. Reforma směřuje k posílení vlivu 

zákonodárného sboru na složení Ústavního soudu a navýšení počtu soudců na 17.94  

Pokud bychom se však měli vrátit ke stěžejní otázce, tedy k rozsahu působnosti orgánu 

kontroly ústavnosti ve vztahu k samotnému ústavodárci (resp. jeho zástupců), tak tuto 

pravomoc najdeme v čl. 148 odst. 1 turecké Ústavy, který výslovně stanoví, že Ústavní 

soud rozhodne o ústavnosti běžných zákonů, dekretů s mocí zákona a jednacího řádu 

tureckého národního shromáždění z hlediska formy i obsahu. Pokud se jedná o ústavní 

dodatky, budou zkoumány pouze z hlediska formy!  

Pokud tedy má turecký Ústavní soud zkoumat soulad ústavní novely pouze 

z formální stránky, zdánlivě nepotřebujeme hledat referenční rámec, který je nezbytný 

toliko pro přezkum věcný. Ve skutečnosti je situace poněkud složitější. Soud vychází 

z turecké klauzule nezměnitelnosti, která je zakotvena v čl. 4 Ústavy a která stanoví, že 

ustanovení čl. 1 Ústavy zakládající republikánskou formu vlády, čl.2  Ústavy přibližující 

charakteristiky republikánské vlády a čl. 3 Ústavy (např. hlavní město, oficiální jazyk 

atd.) nebudou nijak doplňovány ani nebudou návrhy na jejich doplnění podány.95 

Soud tyto poměrně konkrétní náležitosti vzal jako referenční rámec k jakékoliv 

navrhované ústavní reformě a to i ve formálním slova smyslu. Tvrdí totiž šalamounsky, 

                                                 
93 Viz čl. 146 Turecké ústavy.  
94 Viz k tomu blíže YAZICI, Serap. Turkey’s Constitutional Amendments: Between the status quo and Limited 

Democratic Reforms. Insight Turkey. Roč, 12, č. 2 , 2010, s. 4 
95 Viz blíže k vývoji klauzule nezměnitelnosti, kterou ve svém čl. 9 znala již turecká ústava z roku 1961 Roznai Str. 

175 



Rigorózní práce  Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu v 

judikatuře Ústavního soudu ČR 

 

34 

 

že přezkumem např. republikánských charakteristik zpochybňované normy provádí 

formální kontrolu procedury.96  

Tento přístup však není výsledkem nahodilé úvahy. Turecko v moderní době 

prošlo třemi stádii ústavního vývoje, kdy podobně jako v Indii krystalizoval pomocí 

určitého souboje ústavodárné moci a Ústavního soudu rozsah kompetence Ústavního 

soudu přezkoumávat ústavní novely. V období 1961 až 1971 neznala turecká Ústava 

žádné zvláštní ustanovení stran kontroly ústavnosti, nicméně soud stejně deklaroval 

svou kompetenci takovou revizi provádět (např. rozhodnutí č. 1970/31). Soud tehdy 

dovodil, že kontrolu může provádět jak z formálního, tak z materiálního hlediska. 

Od roku 1971 turecká Ústava výslovně Ústavnímu soudu přiznala pravomoc 

posuzovat ústavní dodatek pouze z formálního hlediska. Soud na to reagoval tím, že 

zákaz změny republikánské formy vlády považoval za otázku formální, nikoliv 

materiální, jak již bylo uvedeno výše.97 Např. rozhodnutí z 15. dubna 1975 (č. 1975/87) 

reagovalo na ústavní dodatek stran vojenských soudů. Ústavní soud zrušil dovětek, 

který umožňoval, aby většina soudců nesplňovala v období války nároky kladené na 

nezávislého soudce. Argumentaci soudu přitom Kemal Gözler popisuje takto: Fakt, že 

většina členů vojenských soudů během války nemusí být tvořena soudci, porušuje 

princip, že soudy musí být nezávislé (čl. 7), což je část principu vlády zákona (čl.2), 

který je integrální součástí republikánské formy vlády (čl.1), která vzhledem k čl. 9 

ústavy nemůže být měněna.98 

V rozhodnutí ze dne 27. září 1977 (č. 1977/117) Ústavní soud poprvé sám 

deklaroval, že není kompetentní se vyjadřovat k věcné podstatě ústavních dodatků. 

Soud potvrdil, že se může toliko vyjádřit k formální správnosti ústavních dodatků. Soud 

však koncept „formální správnosti” vymezil velmi široce a zahrnul do něj i zákaz 

změny republikánské formy vlády a její charakteristiky (demokracie, sociální stát 

apod.).99  

Nová ústava z roku 1982 reagovala na dřívější vývoj a opět zakotvila možnost 

kontroly pouze formy a definovala pojem „kontrola z formálních důvodů” tak, že se 

soud „omezí na zjištění, zda bylo dosaženo požadovaných většin při hlasování o návrhu 

                                                 
96 Blíže k tomu ROZNAI, Yaniv. YOLCU, Serkan.  An unconstitutional constitutional amendment—The Turkish 

perspective: A comment on the Turkish Constitutional Court’s headscarf decision. International Journal of 

Constitutionnal Law, roč. 10, č. 1., 2012. str. 195. 
97 Viz k tomu: GÖZLER, Kemal. Judicial Review of Constitutional Amendments: A Comparative Study. s. 42 
98 Tamtéž. s. 42. Totéž viz také rozhodnutí z 12.10.1976 (č. 1976/46). 
99 Tamtéž. s. 46. 
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a zda byla dodržena pravidla omezení debaty ve zrychleném řízení” (Ústava čl. 148 

odst. 2). 

Od té doby již ústavní soud nevydal žádný zrušující rozsudek, jen jedno 

odmítnuté napadení. 

Zdálo by se tedy, že došlo k vítězství ústavodárce, který dokázal soud přesvědčit 

o tom, co považuje za formální přezkum. V roce 2008 však soud opět vychýlil pravidla 

hry ve svůj prospěch. V nesmírně zajímavém a důležitém rozhodnutí ze dne 5. června 

2008 ve věci islámských šátků se soud vrátil ke dřívější interpretaci své kompetence 

přezkumu ústavních dodatků a dovodil, že ustanovení čl. 148 odst. 2 Ústavy, které 

požaduje zjištění, „zda bylo dosaženo požadovaných většin při hlasování o návrhu“ 

zahrnuje možnost přezkumu, zda se jedná o „platný návrh“. Soud tak dovodil, že je na 

tomto základě stále oprávněn přezkoumávat dodatky z hlediska jejich vztahu 

k republikánské formě vlády.100 Jinými slovy, z pouhé definice pojmu „návrh“ se opět 

dokázal soud kaskádou extenzivních argumentů navrátit ke své původní judikatuře, 

umožňující mu vyslovovat se nejen k procesním formálním otázkám, ale i k věcné 

podstatě ústavního dodatku.  

Turecký Ústavní soud se navíc neomezuje na kontrolu a priori jako např. soud 

rumunský a podle čl. 153A Ústavy může vykonávat i přezkum již účinných předpisů. 

To je zásadní moment, který kvalitativně odlišuje střet tureckého a rumunského 

ústavodárce s ochráncem materiálního jádra ústavy.  

Postup ústavní revize je z komparativního hlediska v Turecku také spíše 

jednodušší. K ústavní změně v Turecku postačí rozhodnutí dvou třetin členů 

zákonodárného sboru. Ti jsou také výlučně nadáni pravomocí takovou změnu iniciovat 

(čl. 175 Ústavy). 

Z komparativního hlediska je tedy Turecký ústavní soud jedním z nejsilnějších 

ochránců Ústavy a samotného režimu. Je to dáno i historickou nutností, která vyvstala 

při revolučním a náhlém přerodu poměrně nerozvinuté islámské společnosti do modelu 

moderního laického státu. Mustafa Kemal Atatürk má dodnes v téměř každé sebemenší 

turecké vesnici sochu či alespoň bustu. Nejsou to však tito Atatürci z kamene, kdo 

                                                 
100 Citováno podle ROZNAI, Yaniv. YOLCU, Serkan.  An unconstitutional constitutional amendment—The Turkish 

perspective: A comment on the Turkish Constitutional Court’s headscarf decision. s. 195  
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chrání odkaz velkého reformátora turecké společnosti. Ochráncem je v prvé řadě 

Ústavní soud, který se o tuto roli stále dělí se slábnoucí armádou Turecké republiky.101 

2.8. Švédsko 

 

Ne ve všech státech a politických systémech hraje ústavní soud tak klíčovou roli, 

jako ve výše popsaných případech. Podle Hanse Kelsena je sice Ústava bez Ústavního 

soudu světlem, které nesvítí, avšak ne každá ústavní demokracie přesto tento institut 

zavedla. Příkladem mohou být severské země. Dánsko, Finsko, Norsko, Island ani 

Švédsko Ústavní soud neznají. 

Okamžitou legitimní námitkou je poukázání na fakt, že Spojené státy americké 

také nemají zvláštní orgán kontroly ústavnosti, přesto zde ústavní kontrola de facto 

vznikla. Podstatnou tedy není otázka, jaký orgán přezkoumává akty zákonodárce, 

respektive samotného ústavodárce, ale zda je to vůbec možné a za jakých podmínek 

k tomu může docházet.  

Na příkladu Švédska, nejdůležitější země regionu, si tedy můžeme ukázat, že 

ústavní soud či jiný obdobný orgán patrně není jedinou možnou zárukou ústavní 

demokracie a právního státu či vlády práva obecně, a že jí zejména není ani abstraktní 

ba konkrétní kontrola ústavnosti ústavních novel. 

Ústavní soud tedy ve Švédsku nenalezneme. Jeho funkce je rozmělněna mezi 

mnoho orgánů od parlamentního výboru, který kontroluje volební výsledky, přes 

Nejvyšší správní soud, který kontroluje činnost administrativy, až po běžné soudy a 

další orgány, které provádí konkrétní kontrolu zákonných norem, na základě kapitoly 11 

čl. 14 tzv. Vládního řádu (části pololegální švédské ústavy).102  

Přeci jen však ve Švédsku nalezneme orgán, který by mohl plnit roli klasického 

ústavního soudu. Je jím Právní rada (Lagrådet), tedy orgán složený z aktivních a 

bývalých soudců Nejvyššího a Nejvyššího správního osudu (čtyři ku dvěma).  V roce 

2009 tato instituce oslavila stoleté výročí od založení a stále funguje stejně. Soudci, 

které vybírají samy soudy, posuzují návrhy zákonů a připomínkují je na zvláštních 

                                                 
101 Blíže k této tenzi mezi judikaturou a politikou scénou viz zajímavá studie: HÖJELID, Stefan. Headscarves, 

Judicial Activism, and Democracy: The 2007–8 Constitutional Crisis in Turkey. The European Legacy, Roč. 15, č. 4, 

2010. 
102 SONNTAG, Niklas. An Introduction to Swedish Constitutional Law. International Constitutional law. Roč. 4, č. 

4. 2010. s. 679 
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slyšeních s odpovědnými ministry či úředníky. Zásadní však je, že závěry Právní rady 

nejsou pro vládu ani legislativní proces závazné!103 

Nicméně tato předběžná „ústavní kontrola“ sui generis přesto není bez účinku a 

v zásadě nemá tak daleko ke klasickému ústavnímu soudu s pravomocí abstraktní 

apriorní kontroly. 

Nedávno odstoupivší soudce, člen Právní rady, poznamenal, že pouze v hrstce 

případů za dva roky jeho služby se vláda postavila proti závěrům rady, a že pouze 

v jednom či dvou případech opravdu lituje, že nedokázala Právní rada vládu 

přesvědčit.104  

Ústavní kontrola ve Švédsku je tedy difusní a velmi limitovaná. Běžné soudy 

sice posuzují ústavnost zákonů ve vztahu k Ústavě, ale aby je nemusel aplikovat, musí 

být rozpor s Ústavou zřejmý a naprosto nezhojitelný.105  Tento systém byl dříve založen 

na ústavní konvenci, ale od roku 1979 je zakotven přímo ve švédské Ústavě.  

Existuje tedy možnost vyhnutí se účinku neústavního předpisu, švédský právní 

systém tedy není bezbranný. O rušení aktů ústavodárce však nemůže býti řeči, neb i 

neaplikovatelnost běžného zákona je velmi nesnadnou, nečastou a odvážnou výjimkou.   

O referenčním rámci ve vztahu k ústavním novelám pak nelze vůbec hovořit, jelikož 

švédská pololegální ústava nevytváří žádné legálně, judiciálně ani doktrinálně (dosud) 

seznané materiální jádro. 

Nicméně ani švédský ústavní řád není proti nevhodným dodatkům a změnám 

ústavy úplně bezbranný. Proces změny ústavy je totiž extrémně rigidní a předpokládá se 

dvojí schválení ústavní novely parlamentem. Po prvním schválení se musí zákonodárný 

sbor rozpustit a novela musí pak být přijata i v nově zvoleném parlamentu. Deset 

poslanců však může po prvním schválení vyvolat hlasování o dodatečném referendu. 

Pokud s tímto požadavkem souhlasí třetina zákonodárců, je navíc vypsáno referendum, 

které může ústavní novelu zvrátit.   

Ač tedy nelze ve Švédsku uvažovat ve stejných mantinelech, jako ve výše 

prezentovaných studiích, můžeme se švédským příkladem částečně obohatit i pro naši 

klasickou kontinentální zkušenost. 

Švédský systém předběžné kontroly ústavnosti je podle Thomase Bulla postaven 

na čtyřech zvláštních prvcích. Jedná se o systém připomínkového řízení s plným 

                                                 
103 Viz blíže BULL, Thomas. Judges without a Court—Judicial Preview in Sweden. IN Tom Campbell (ed.). The 

Legal Protection of Human Rights. Oxford: Oxford Univeristy Press, 2011.  Str. 8 
104 Tamtéž. s. 8 
105 SONNTAG, Niklas. An Introduction to Swedish Constitutional Law. s. 679 
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zapojením parlamentních výborů, ale i dalších organizací a institucí. Druhým zásadním 

prvkem je úzkostlivě chráněný široký svobodný přístup k informacím pro veškerou 

veřejnost. Dalším prvkem je zvláštní ústavněprávní výbor švédského parlamentu 

s tradicí od roku 1809 a v neposlední řadě stojí již výše zmíněná Právní rada, která de 

facto plní funkci ústavního soudu bez možnosti autoritativně rozhodovat.106  

Pokud bychom měli uvést nějaký praktický příklad fungování tohoto systému 

předběžné kontroly, tak můžeme zmínit doporučení Právní rady z roku 2004. Vláda 

tehdy chtěla zakázat zahalování identity na veřejných prostranstvích. Rada se proti 

tomuto záměru jako protiústavnímu postavila mimo jiné i s odkazem na Úmluvu o 

ochraně lidských práv a základních svobod. Vláda v návaznosti na toto rozhodnutí od 

svého záměru dobrovolně ustoupila.  

Thomas Bull je přesvědčen, že dohromady výše zmíněné čtyři komponenty 

předběžné kontroly vedou k tomu, že je velmi obtížné, ne-li nemožné schválit zákon 

porušující ústavně zaručená základní práva.107 Pokud k tomu připojíme i extrémní 

rigiditu ústavy, kterou nelze změnit bez politické odvahy, je systém dobře 

vybalancovaný a negativního zákonodárce či dokonce ústavodárce v podobě ústavního 

soudu nutně nepotřebuje. Ve Švédsku se sice ve vlnách stále opakují debaty o zavedení 

klasického ústavního soudu, nicméně ve výsledku je takový návrh vždy odmítnut na 

základě celé palety argumentů, ze kterých do popředí vyvstávají zejména obava 

z narušení dobře fungujícího systému či politizace justice.108 

 

3. Podstatné náležitosti demokratického právního státu a materiální jádro 

ústavy v pojetí českého ústavního soudu 

3.1. Podstatné náležitosti demokratického právního státu jako materiální jádro 

Ústavy 

Podstatné náležitosti demokratického právního státu jsou abstraktní, neurčitý 

právní pojem, jehož jádro tvoří postupně vzniklý soubor základních vlastností 

demokratického právního státu, bez kterého by se již o takový stát nejednalo.  Na jeho 

                                                 
106 BULL, Thomas. Judges without a Court—Judicial Preview in Sweden. s. 2 
107 Tamtéž. s. 3 
108 Viz k tomu. HAUTAMÄKI, Veli-Pekka. Reasons for Saying: No Thanks! Analysing the Discussion about the 

Necessity of a Constitutional Court in Sweden and Finland, Electronic Journal of Comparative Law, roč. 10. č.1. 

červen 2006, [2012-10-29]. Dostupné z: <http://www.ejcl.org/101/article101-1.pdf >. s. 8 

http://www.ejcl.org/101/article101-1.pdf
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bližším určení však již shoda nepanuje. Někteří odborníci dokonce odmítají vůbec 

koncept materiálního jádra a velmi tvrdě ho kritizují.109 

Pomůžeme-li si analogií ze soukromého práva, můžeme přece jen pojem 

podstatných náležitostí částečně upřesnit či alespoň nalézt cestu k takovému upřesnění. 

Ústava může být vnímána jako smlouva, jako fikce společenské smlouvy v konvergenci 

Hobbsova, Lockova a Rousseauova pojetí.   V každé smlouvě musí být stanoveny 

podstatné náležitosti smlouvy, jinak o dané smlouvě nelze hovořit, smlouva platně 

nevznikne a nemůže tedy ani nikoho zavazovat.110  U každé typové soukromoprávní 

smlouvy stanoví podstatné náležitosti příslušný zákon, hovoříme o tzv. essentialia 

negotii.  

Podstatné náležitosti nejsou většinou v zákoně výslovně definovány. Nicméně u 

běžných smluvních typů je lze poměrně snadno dovodit výkladem. Kupní smlouva je v 

§ 588 (tzv. starého) občanského zákoníku vymezena slovy: „Z kupní smlouvy vznikne 

prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost 

předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu“. Co jsou tedy 

její podstatné náležitosti? Podstatnou náležitostí každé soukromoprávní smlouvy je 

samozřejmě určení jejích stran. To je i u společenské smlouvy zřejmé, nicméně v zásadě 

se nám výběr zužuje na dvě možnosti: Společenskou smlouvu uzavírají toliko lidé 

(občané) mezi sebou, nebo je naopak stranou smlouvy na jedné straně lid a na straně 

druhé stát.111 Dalšími, již specifickými podstatnými náležitostmi kupní smlouvy je 

určení předmětu koupě a určení kupní ceny. V zásadě musí kupní smlouva odpovědět 

na otázky: Kdo? Komu? Co? Za kolik? 

Pokud tedy vykládáme pojem demokratického právního státu, podstatné 

náležitosti nám odpoví jen rámcově na nejzákladnější otázky. Jak je zajištěna 

demokracie? Jak je zajištěno omezení moci právem? Konkrétní náplň demokracie, tj. 

např. jaký volební systém je zvolen, lze přirovnat k vymezení způsobu určení ceny u 

smlouvy kupní.   

                                                 
109 Např. Václav Pavlíček uvozuje, že.. ani tohoto mezinárodního kontextu (politika antisemitismu pozn. autora) si 

Ústavní soud ve svých útocích na právní positivismus při výkladu ústavy nevšímá a analýzu neprovádí, jen přejímá 

tvrzení některých německých autorů a v některých případech jejich prostřednictvím názory nacistické právní filozofie, 

jež byla namířena proti parlamentní demokracii a principům svrchovanosti zákona, právní jistotě a koncepci 

právního státu. Také dovozuje, že pojem materiálního jádra ústavy však v ústavním řádu ČR nenajdeme a jeho původ 

a rozvinutí pochází z německé právní teorie. Viz PAVLÍČEK, Václav. Kdo je v České republice ústavodárcem a 

problém suverenity. IN.  Marie Vanduchová a Jaromír Hořák (ed.). Na křižovatkách práva: pocta Janu Musilovi k 

sedmdesátým narozeninám. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, c2011, str. 22 
110 Může však „omylem“ vzniknout smlouva jiná, což je v případě zkoumané analogie nebezpečný závěr. 
111 Pro naše účely je tato netriviální otázka vedlejší.  
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Je tedy zřejmé, že výše uvedená analogie nás bezrozporně neposouvá k samotné 

konkrétní definici demokratických a materiálně právních náležitostí státu. Odpovídá 

nám přesto na jednu podstatnou otázku. Je nepochybné, že podstatné náležitosti 

demokratického právního státu tvoří materiální jádro ústavy, tak jako  essentialia 

negotii tvoří jádro kupní smlouvy, bez nichž by se již o kupní smlouvu nejednalo. 

Pokud má být stát demokratický a právní, je materiální jádro jeho ústavy tvořeno 

normami zajišťujícími podstatné náležitosti demokratického právního státu a případně 

ještě normami zajišťujícími, že se vůbec jedná o stát.   

Nemůže tak patrně existovat norma (princip, hodnota), která je podstatnou 

náležitostí demokratického právního státu a tedy i normou teoreticky v rámci systému 

nezměnitelnou, a která by zároveň nebyla součástí materiálního jádra ústavy. Stejně tak 

alespoň teoreticky musí každá norma (princip, hodnota), která je součástí materiálního 

jádra ústavy být zároveň i podstatnou náležitostí daného systému.  Ostatně i český 

Ústavní soud chápe materiální jádro (ohnisko) ústavy synonymicky k  podstatným 

náležitostem demokratického právního státu.112  

Nauka ústavního práva tedy chápe obecně materiální jádro, tvrdé jádro či 

ohnisko ústavy jako soubor hodnot, které danou ústavu (či státní zřízení) charakterizují. 

Při změně či opuštění těchto základních hodnot by automaticky došlo ke změně či 

opuštění dané ústavy, vypovězení dané společenské smlouvy. Musela by být fiktivně 

uzavřena smlouva nová, podle nových norem a tedy podle nového právního řádu, který 

by sama založila.  

Například podle Vojtěcha Šimíčka je však účelem materiálního jádra nejen 

definice systému, ale i jeho ochrana. Šimíček dovozuje, že materiální ohnisko ústavy 

chrání stávající ústavní systém (demokratický právní stát) a jeho významnějším 

narušením hrozí přechod k systému jinému – např. k autoritářskému či dokonce 

k diktatuře.113 Tím se opět vracíme k centrálním otázkám z úvodu této práce.  

3.2. Vymezení podstatných náležitostí demokratického právního státu 

v judikatuře Ústavního osudu 

 

                                                 
112 Viz např. bod 89 nálezu sp. zn Pl.ÚS 19/08 ze dne 26.11.2008 (Lisabon I.) ve kterém je uvedeno výslovně: 

„Základním měřítkem mu byl celý ústavní pořádek, i když v jeho rámci stejně hrálo materiální ohnisko Ústavy - tedy 

podstatné náležitosti demokratického právního státu, jejichž změna je nepřípustná - stěžejní a klíčovou roli.“ 
113 ŠIMÍČEK, Vojtěch. in BAHÝĽOVÁ, Lenka, FILIP, Jan. Ústava České republiky : komentář. Praha : Linde, 

2010. str. 157 
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Jak přistupuje k otázce vymezení podstatných náležitostí demokratického 

právního státu český Ústavní soud? Pojem „podstatné náležitosti demokratického 

právního státu“  je v českém právním řádu zakotven pouze v čl. 9 odst. 2 Ústavy, jež 

zní: Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. Jak 

uvádí Jan Filip, tento výslovný článek si nad rámec vládního návrhu prosadil prezident 

Václav Havel.114 Je však zřejmé, že každá ústava obsahuje podstatné náležitosti, 

ohnisko, či materiální jádro, bez nichž by se již jednalo o ústavu jinou, a to i bez 

výslovného připomenutí. Pokud je však pojem přímo normativně zakotven, přece jen by 

mělo být snazší ho identifikovat a vymezit. 

Nicméně jelikož se i tak jedná o široký a neurčitý pojem a ústavodárce nedává 

další normativní vodítka k jeho výkladu, je přirozené, že interpretovat ho musí postupně 

zejména orgán ochrany ústavnosti, tedy Ústavní soud ČR. 

Dle doktríny je zřejmé, že výše zmíněná česká klauzule nezměnitelnosti 

podstatných náležitostí demokratického právního státu „je svou ideou, formulací i 

systematickým umístěním inspirována čl. 79 odst. 3 německého Základního zákona 

(1949), tzv. klauzulí věčnosti. (Ewigkeitsgarantie).“115  

Jak bylo uvedeno výše, český Ústavní soud kromě „podstatných náležitostí“ 

v zásadě promiskue užívá i pojem materiálního jádra či ohniska ústavy.116 Ve své 

judikatuře však zejména v širším významu hovoří o materiálním pojetí právního státu.  

Jak ale tento pojem věcně naplňuje? Ústavní soud již několikrát pochopitelně odmítnul 

vytvářet přesný a úplný katalog či výčet náležitostí, které považuje za podstatné a 

jejichž změnu nehodlá připustit. Přesto dal ve svých dřívějších nálezech návod jak jej 

chápat. Z nálezů sp. zn. Pl. ÚS 19/93, sp. zn. III. ÚS 31/97, sp. zn. Pl. ÚS 36/01 a sp. 

zn. Pl.ÚS 19/08 v zásadě vyplynulo, že ÚS chápe ohnisko Ústavy materiálně a nikoliv 

formálně, že vnímá jako podstatné konkrétní právní principy, práva a demokratické 

hodnoty.  Ústavní soud tedy stojí na silně hodnotovém vnímání Ústavy.  

                                                 
114 Jan Filip na konferenci „20 let Ústavy ČR“ zdůraznil, že Václav Havel původně navrhoval vymezit PNDPS jako 

články 1 až 11 Ústavy. K tomu se však nepřikročilo i z důvodu obavy z budoucích výkladových problémů, které 

předznamenávala německá debata o obdobné konstrukci materiálního jádra německého Základního zákona 

normativně zakotveného v čl. 20 Základního zákona.  
115 Viz k tomu následující kapitola a také viz SLÁDEČEK, Vladimír, Vladimír MIKULE a Jindřiška SYLLOVÁ. 

Ústava České republiky: komentář. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 71.  
116 Dle elektronické databáze ÚS (Dostupné z <http://nalus.usoud.cz/>) se pojem PNDPS objevuje ve 175 nálezech či 

usneseních ÚS. Pojem „materiální jádro Ústavy“ v několika desítkách nálezů či usnesení ÚS. 21 nálezů se týká přímo 

principu materiálního právního státu. 10 nálezů a 2 usnesení se pak týkají výslovně nezměnitelnosti a např. principem 

suverenity lidu a republikánské formy vlády se ÚS zabýval pouze v tzv. Lisabonských nálezech.  
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Již v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 19/93 ze dne 21.12.1993 ve věci zákona č. 198/1993 

Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu strážce ústavnosti 

silně deklaroval, že „..Naše nová Ústava není založena na hodnotové neutralitě...,ale 

včleňuje do svého textu regulativní ideje, vyjadřující základní nedotknutelné hodnoty 

demokratické společnosti..., neváže pozitivní právo jen na formální legalitu, ale výklad 

a použití právních norem podřizuje jejich obsahově materiálnímu smyslu, podmiňuje 

právo respektováním základních konstitutivních hodnot demokratické společnosti a 

těmito hodnotami také užití právních norem měří. To znamená i při kontinuitě se 

,starým právem' hodnotovou diskontinuitu se ,starým režimem'.“ 

V nálezu sp. zn. I.ÚS 517/10 ze dne 15.11. 2010 o poskytování informací o 

členství soudců v KSČ, Ústavní soud dodává, že po listopadu 1989 došlo v 

Československu k zásadním politickým a ekonomickým změnám. V jejich důsledku byl 

zaveden nový hodnotový systém moderní demokratické společnosti, jehož pohledem 

bylo - a stále je - třeba vykládat nové i staré právní normy, pokud dosud existují. ÚS 

opakovaně ve své judikatuře konstatuje, že účel a smysl právní úpravy není možné 

hledat pouze ve slovech a větách toho kterého předpisu, a že přítomny jsou v něm vždy 

také i principy uznávané demokratickými právními státy. 

Je zde tedy patrný břitký odklon od hodnot a podstatných náležitostí ústav tzv. 

minulého režimu. To je však pouze negativní a obecná proklamace. Jaké jsou konkrétní 

pozitivní materiální hodnoty režimu nového? 

Dle nálezu sp. zn. I.ÚS 420/09 ze dne 3.6.2009 ve věci ústavních požadavků 

vztahujících se k publikaci mezinárodních smluv platí, že jelikož je „..účelem fungování 

státu a státní moci bezpochyby v prvé řadě zajištění respektu k právům a svobodám 

jednotlivce, musí být koncept právního státu adekvátně vykládán.“ Tento nález se vrací 

k nálezu sp. zn. Pl. ÚS 43/93 ze dne 12. 4. 1994  ve věci trestného činu hanobení 

Parlamentu, vlády a Ústavního soudu (výklad pojmu rozhodnutí prezidenta, 

kontrasignace), ze kterého cituje: "Princip právního státu vychází z priority občana před 

státem, a tím i z priority základních občanských a lidských práv a svobod". 

Zdá se, že vůdčím principem české Ústavy v očích Ústavního soudu je priorita 

práv jednotlivce, tedy ochrana základních lidských práv člověka a občana zakotvená v 

tzv. „přirozenoprávních“ ustanoveních Listiny základních práv a svobod.117 Tím se však 

pojem podstatných náležitostí Ústavy nevyčerpává.  

                                                 
117 Srovnej k tomu judikaturu Německého Ústavního soudu, který považuje za nejvyšší hodnotu Základního zákona 

lidskou důstojnost (viz explicitně v nálezu BVerfGE 6 (1957)). 
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Další konkrétní principy a ústavní ustanovení zračící podstatné náležitosti 

demokratického právního státu můžeme systematicky rozdělit na práva politická, resp. 

demokratické principy a dále pak na dvě průřezové oblasti, kterým se Ústavní soud 

věnuje přirozeně nejvíce. Jde o oblast novotvorby a oblast aplikace práva obecně.  

Oblast novotvorby samozřejmě potenciálně zasahuje do všech dalších výčtů, a 

tak je patřičné ji prozkoumat přednostně. Podle názoru Ústavního soudu mezi základní 

principy právního státu patří konkrétně princip předvídatelnosti zákona, jeho 

srozumitelnosti a vnitřní bezrozpornosti.118  

Ve slavném již zmiňovaném nálezu „Melčák“, ve kterém se Ústavní soud 

ohradil i proti samotnému ústavodárci, je pak jasně a zároveň poměrně kontroverzně za 

podstatné náležitosti demokratického právního státu  považována i  obecnost zákona a 

také zákaz pravé retroaktivity (viz kapitola 4.4). 

Další kontroverzní nález sp. zn. Pl.ÚS 29/11 ze dne 21.02.2012 ve věci dovolání 

dle § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu se obecněji věnuje otázce práva 

jako takového a shrnuje, „..že bez jasnosti a určitosti pravidel nejsou naplněny základní 

charakteristiky práva, a tak nejsou ani uspokojeny požadavky formálního právního 

státu. Každá právní úprava proto musí vyjadřovat respekt k obecným zásadám právním 

(principům), jako je důvěra v právo, právní jistota a předvídatelnost právních aktů, které 

strukturují právní řád demokratického právního státu, resp. jsou z něj odvoditelné. Na 

právní normy je nutno klást také požadavky obsahové, neboť v materiálním právním 

státě založeném na myšlence spravedlnosti představují základní práva korektiv jak 

obsahu právních norem, tak i jejich interpretace a aplikace. Proto je úkolem soudce v 

podmínkách materiálního právního státu nalézt řešení, které by zajišťovalo maximální 

realizaci základních práv účastníků sporu, a není-li to možné, rozhodnout v souladu s 

obecnou ideou spravedlnosti, resp. dle obecného přirozenoprávního principu.“ Tím se 

však dostáváme opravdu do říše abstraktních principů a vlastně téměř do hájemství tzv. 

neviditelné ústavy.119  

Další průřezovou a často akcentovou skupinou podstatných náležitostí 

demokratického právního státu  jsou principy související s aplikací práva. Dle ÚS a jeho 

                                                 
118 Viz např. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 77/06 ze dne 15. 2. 2007 ve věci Legislativních přílepků (jezdců) a 

jejich ústavnosti. 
119 Typickým příkladem takové koncepce v extrémní podobě je dřívější přístup maďarského Ústavního soudu. Jak 

poznamenává Jan Kysela: „..(Tento soud) v éře prvního předsedy Lászlóa Sólyoma - pozdějšího prezidenta - vytvořil 

koncept „neviditelné ústavy“. Ta má být plodem ratia, a stojí tudíž nad viditelnou ústavou, která je plodem vůle. Ale 

ve chvíli, kdy začnete pracovat s něčím, co nevidí nikdo jiný než vy, nemůžete se divit, že to u těch, kdo 

„neviditelnou ústavu“ nevidí, vyvolává jisté pocity nelibosti. To se také promítlo do problémů s obsazením Ústavního 

soudu.“ Citováno dle Diskuze Lidových novin o nové maďarské Ústavě. Lidové noviny. Orientace. 14.5.2011. 
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již citovaného nálezu sp. zn. I.ÚS 420/09 ze dne 3.6.2009 ve věci ústavních požadavků 

vztahujících se k publikaci mezinárodních smluv má „..skutečnost, že Česká republika 

patří do rodiny demokratických materiálně pojímaných právních států, významné 

implikace v oblasti interpretace a aplikace práva. Principem právního státu tak je 

imanentní princip předvídatelnosti práva a zákaz výkonu libovůle orgány veřejné 

moci…V teorii práva se v tomto kontextu mluví o tzv. formálních hodnotách práva, 

které sice neurčují obsah právních předpisů, mají však právu zajistit samotnou existenci 

a dále akceptaci a aplikovatelnost: mezi tyto hodnoty patří hodnoty řádu, 

předvídatelnosti, svobody od arbitrárnosti, právní rovnosti či právní jistoty (Summers, 

R. S.: Essays in Legal Theory. Dordrecht - Boston - London: Kluwer Publishing, 2000, 

s. 30). Právní filosof Neil MacCormick v tomto kontextu mluví o etice legalismu, pro 

kterou jsou příznačné pravidelnost, předvídatelnost, jistota, trvalost a jednota (citováno 

podle Přibáň, J.: Disidenti práva, Praha 2001)…Každá právní úprava musí vyjadřovat 

respekt k obecným zásadám právním (principům), jako je důvěra v právo, právní jistota 

a předvídatelnost právních aktů, které strukturují právní řád demokratického právního 

státu, resp. jsou z něj odvoditelné.“120 

Hodnotu právní jistoty pak Ústavní soud ještě zdůraznil např. ve svém nálezu sp. 

zn. I.ÚS 591/06 ze dne 6.5.2009 ve věci vyloučení svévole při změně správní praxe 

(účast francouzských zaměstnanců na sociálním pojištění v ČR): „..Ústavní soud 

opakovaně poukázal na jeden z nejvýznamnějších aspektů právního státu, tj. na to, že ke 

znakům právního státu neoddělitelně patří hodnota právní jistoty a z ní vyplývající 

princip ochrany důvěry občanů v právo, které jsou v nejobecnější podobě obsaženy v čl. 

1 odst. 1 Ústavy České republiky. Povaha materiálního právního státu potom vyzařuje 

rovněž s ním spjatou maximu, podle níž, jestliže někdo jedná v (oprávněné) důvěře v 

nějaký zákon (resp. v právo vůbec), nemá být v této své důvěře zklamán.“ 

Další princip, který Ústavní soud považuje za zásadní v souvislosti nejen 

s normotvorbou (viz „Melčák“ výše), ale i interpretací práva je zákaz pravé 

retroaktivity.121 Nicméně na příkladu tohoto principu lze demonstrovat problém střetu 

základních hodnot. ÚS totiž zároveň označil za jediný možný případ průlomu zákazu 

zpětné účinnosti právní normy ochranu hodnot, jež spadají do rámce materiálního jádra 

                                                 
120 ÚS s oblibou adresně cituje odbornou literaturu přímo ve svých odůvodněních a propůjčuje jí zvláštní sílu.  
121 Ústavní soud dospěl v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 38/06 k závěru, že v případech horizontálního působení základních 

práv a svobod je nutné vztáhnout na tyto případy princip ochrany důvěry v právo ve vztahu k třetím osobám, neboť 

neomezená aplikace postupu obecného soudu, která by vedla k posouzení v minulosti nastalých právních skutečností 

prostřednictvím pozdější ústavně konformní právní úpravy, by u nich založila pravou retroaktivitu, a tedy rozpor s 

principem právního státu podle čl. 1 odst. 1 Ústavy. 
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Ústavy podle jejího čl. 9 odst. 2 (nález ÚS sp. zn. IV.ÚS 1777/07 ze dne 18.12.2007 ve 

věci podmínek k vyloučení aplikace protiústavního zákona). Je tedy otázkou, zda jsou i 

hodnoty a normy chráněné materiálním jádrem ústavy absolutní. Zjevně nikoliv, musí 

se minimálně sklonit při vzájemném střetu. Jejich poměřování musí Ústavní soud řešit 

zejména testem proporcionality a nemůže tak zaručit absolutní převahu žádné hodnotě.  

V neposlední řadě je nutné zdůraznit, že mezi vůdčí materiální zásady aplikace práva 

patří bezesporu i princip nezávislosti soudnictví, který hají ÚS velmi důsledně, až 

extenzivně (viz kauzy „Platy soudců“, např. nález sp. zn. Pl. ÚS 11/02 ze dne 

11.6.2003). 

Ústavní soud však materiální jádro samozřejmě nechápe jen v mezích principů 

týkajících se normotvorby či interpretace práva, ale zejména jako práva lidská. 

Nepochybně můžeme pod výše zmíněnou prioritu jednotlivce zařadit zejména jeho 

důstojnost a tělesnou integritu či rovnost.122 Z koncepce materiálního právního státu 

však dále vyplývá např. podle nálezu sp. zn. I. ÚS 3369/10 ze dne 10.1.2012 ve věci 

porušení práva na nedotknutelnost obydlí (nedostatečné odůvodnění příkazu k domovní 

prohlídce) povinnost orgánu veřejné moci při výkonu svých pravomocí a kompetencí, 

co nejvíce respektovat subjektivní právo jednotlivce na domovní svobodu. Můžeme tak 

do rodiny základních hodnot zařadit i další konkrétní práva z tzv. první generace 

lidských práv.  

Mezi základní práva a svobody řadí ÚS i vlastnictví. V nálezu sp. zn. IV. ÚS 

29/05 ze dne 1. 6. 2005 ve věci důkazního břemene v daňovém řízení Ústavní soud 

konstatoval, že „..podstatou ochrany vlastnického práva v oblasti stanovení a vybírání 

daní a poplatků není pouze formální podřazení určité daně konkrétnímu ustanovení 

zákona, nýbrž tato ochrana se v materiálním právním státě (čl. 1 odst. 1 Ústavy) musí 

vztahovat také na případy aplikace a interpretace určitého zákonného ustanovení, jež 

stanoví daňovou nebo poplatkovou povinnost. Jinými slovy, porušení vlastnického 

práva při ukládání daňové povinnosti se státní moc dopustí nejen tím, že uloží povinnost 

zcela extra legem, ale i tehdy, pokud by příslušné zákonné ustanovení aplikovala a 

především interpretovala způsobem, který by se ocital mimo zákonný podklad stanovení 

daňové povinnosti, například tak, že by interpretací zákonných ustanovení rozšiřovala 

daňovou povinnost na subjekty či situace, na něž podle zákona daňová povinnost 

                                                 
122 V této souvislosti je nutné  jmenovat nález pléna ÚS sp. zn. Pl.ÚS 25/07 ze dne 13.03.2008 ve věci Ústavu pro 

studium totalitních režimů (návrh na zrušení zákona č. 181/2007 Sb.). V tomto nálezu zmiňuje ÚS princip rovnosti 

před zákonem, který rezultuje jak z principu materiálního právního státu, tak z hodnotově chápané demokracie, v níž 

musí být zajišťován rovný přístup k veřejným funkcím. Zároveň ho však hned částečně omezuje.  
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nedopadá.“ Pouze takto materiálně a v celém kontextu článku 11 Listiny lze tedy podle 

Ústavního soudu vykládat ustanovení čl. 11 odst. 5 Listiny. 

Ústavní soud přirozeně chrání i demokratický systém a politická práva jako 

podstatné náležitosti demokratického právního státu. Ač spíše klade důraz na přízvisko 

právní nežli demokratický,123nelze mu upřít snahu zachovat demokratický charakter 

českého státu. Princip suverenity lidu tak můžeme jistě i v českých podmínkách 

považovat za podstatnou náležitost demokratického právního státu. Jen se tento princip 

musí dle ÚS často sklonit před principem vlády práva.124   

Jaké konkrétní demokratické a politické principy však ÚS považuje za součást 

podstatných náležitostí? V patrně nejaktivističtějším125 nálezu I. Ústavního soudu sp. 

zn. Pl.ÚS 42/2000 ze dne 24.1.2001 ve věci změny volebního systému vyhověl Ústavní 

soud z větší části stížnosti skupiny senátorů a prezidenta republiky. Navrhovatelé 

považovali navrženou volební reformu za jednostranné zvýhodnění silných politických 

subjektů a tedy neodůvodnitelné narušení základních principů politického systému, a to 

zejména principu volné soutěže politických stran (čl. 5 Ústavy ČR), principu svobodné 

soutěže politických sil (čl. 22 Listiny), principu ochrany menšiny (čl. 6 Ústavy ČR), 

principu vlády na čas (čl. 21 odst. 2 Listiny) atd. Tyto principy tedy můžeme podřadit 

pod pojem podstatných náležitostí demokratického právního státu. 

Ústavní soud však chrání jako podstatné náležitosti demokratického právního 

státu i principy subjektivního volebního práva. Netvrdí to přímo, respektive neužívá 

v souvislosti s volbami uvedeného pojmu. Nicméně ve svém dalším poměrně 

kontroverzním nálezu Pl.ÚS 57/10 ze dne 18.1.2011 ve věci komunálních voleb v 

Krupce  (nepřípustnost uplácení voličů při volbách do zastupitelstev obcí) tvrdí, že 

součástí práva na spravedlivý proces je i řádné odůvodnění soudního rozhodnutí. 

Takovým podle něj nemůže být v žádném případě odůvodnění, jehož východiska jsou v 

nesouladu s principy demokratického právního státu ve smyslu preambule a čl. 1 

Ústavy. Exces, jehož se dopustil krajský soud v odůvodnění napadeného rozhodnutí v 

pasážích o přípustnosti pojetí voleb "obchodně tržním způsobem" je východiskem, které 

je s principy demokratického právního státu v natolik extrémním a hrubém nesouladu, 

že by sám o sobě stačil k tomu, aby Ústavní soud napadené usnesení zrušil, neboť při 

testu proporcionality, zájem na ochraně demokratického právního státu bez jakékoliv 

                                                 
123 Srovnej k tomu MIKULE, Vladimír.: Může Ústavní soud zrušit ústavní zákon? In: Jurisprudence č. 1/2010 
124 Viz opět nález „Melčák“ (sp. zn. Pl.ÚS 27/09) ze dne 10.9. 2009. 
125 K tomuto pojmu viz příspěvek Zdeňka Kühna v rámci konference „20 let Ústavy ČR“ konané v Praze v prosinci 

2012.  
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pochybnosti převažuje nad minimalizací zásahu, a to i v případě, že by snad nebyla v 

řízení před krajským soudem provedeným dokazováním zjištěna objektivní "příčinná 

souvislost mezi volební vadou a složením zastupitelského sboru nebo alespoň možná 

příčinná souvislost".  

Je tedy zřejmé, že Ústavní soud chrání volební právo a politickou soutěž v jakési 

velmi široké kuratele „spravedlivého“ přístupu a odklonil se od své dřívější spíše 

zdrženlivé judikatury.126    

Pokud bychom hledali nějaké shrnutí pojmu podstatných náležitostí 

demokratického právního státu v nálezech Ústavního soudu, tak sám soud nám ho 

přináší ve svém prvním Lisabonském nálezu (sp. zn Pl.ÚS 19/08 ze dne 26.11.2008), 

kde konstatuje, že „…uvedené hodnoty jsou v zásadním souladu s hodnotami, na 

kterých je vybudováno samotné materiální ohnisko ústavního pořádku České republiky; 

jedná se ve své podstatě o nejdůležitější pravidla a principy vesměs přirozenoprávního 

původu, jejichž ochrana je nejvlastnějším úkolem státu, který se zavázal být státem 

demokratickým a právním. Již v preambulích Listiny základních práv a svobod a 

Ústavy vyjádřil ústavodárce bezvýhradnou vázanost těmito hodnotami, na nichž stojí 

náš konstitucionalismus; mj. uznal neporušitelnost přirozených práv člověka, navazuje 

na obecně sdílené hodnoty lidství a odhodlání chránit a rozvíjet Českou republiku v 

duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody, spolu s vůlí, aby se 

zařadila mezi státy, které tyto hodnoty ctí, a to výslovně jako součást rodiny evropských 

a světových demokracií. Z hlediska samotného textu Ústavy a Listiny základních práv a 

svobod jsou v tomto smyslu klíčové čl. 1 odst. 1 Ústavy a čl. 1 Listiny základních práv 

a svobod, z nichž vyplývá, že Česká republika je svrchovaný demokratický právní stát 

založený na úctě k nezadatelným, nezcizitelným, nepromlčitelným a nezrušitelným 

právům a svobodám člověka, svobodného a rovného v důstojnosti a právech. Práva a 

svobody menšin obecně i z národnostního či etnického hlediska jsou předmětem čl. 6 

Ústavy (kde je stanovena povinnost dbát jejich ochrany), jakož i hlavy třetí Listiny 

základních práv a svobod. Zákaz diskriminace je zaručen zejména v čl. 3 Listiny 

základních práv a svobod, princip pluralitní demokracie v jejím čl. 2 odst. 1, zásada 

solidarity především v pasáži o hospodářských a sociálních právech Listiny základních 

práv a svobod; sám politický systém je podle čl. 5 Ústavy založen na volné soutěži 

                                                 
126 Václav Pavlíček pak chápe za PNDPS i samotné konání voleb: Uskutečnění voleb je naopak podstatnou náležitostí 

demokratického právního státu, neboť lid v nich jako suverén demokraticky rozhoduje o podstatných skutečnostech 

státu. PAVLÍČEK, Václav. Kdo je v České republice ústavodárcem a problém suverenity, s. 18. 
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politických stran, odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů a 

respektujících základní demokratické principy.“ 

Soud v tomto nálezu také deklaruje svou připravenost podstatné náležitosti tvrdě 

chránit, když konstatuje: „V případě jasného konfliktu mezi domácí ústavou a 

evropským právem, který nelze zhojit žádnou rozumnou interpretací, musí mít ústavní 

pořádek České republiky, zejména jeho materiální ohnisko, přednost.“ 127 

Je tedy zřejmé, že Ústavní soud chápe podstatné náležitosti demokratického 

právního státu  velmi extenzivně, když zmiňuje i sociální práva tzv. II. generace.128 

Zároveň je však v chápání obou dosavadních Ústavních soudů zřetelná jasná koncepce 

tohoto pojmu. Tu lze vyjádřit dvěma postuláty. Prvním z nich je nadřazenost jednotlivce 

a jeho „přirozených“ práv. Druhou pak vláda práva, před kterou se musí sklonit i 

demokratická většina.  129 

 

3.3. Reflexe judikatury v doktríně  

 

Jak chápe podstatné náležitosti demokratického právního státu česká doktrína?  

Komentář k Ústavě z pera autorů Vladimíra Sládečka, Vladímíra Mikuleho a Jindřišky 

Syllové uvádí, že „demokratický právní stát nesmí být chápán formálně legalisticky. Z 

toho mimo jiné vyplývá, že není možno zcela přesně a s konečnou platností 

identifikovat části Ústavy a Listiny, které jsou nezměnitelné ve smyslu komentovaného 

ustanovení (čl. 9 odst. 2 Ústavy pozn. autora).“130 

Velmi široce chápe podstatné náležitosti i místopředseda Ústavního soudu Pavel 

Holländer, když materiálním ohniskem v jeho systému není Ústava ani její části, ale 

hodnoty či principy na formulaci Ústavy v podstatě nezávislé.131 

Komentář „ústavodárců“ Dušana Hendrycha a Cyrila Svobody vymezuje 

podstatné náležitosti podstatně úžeji jako principy obsažené v čl. 1 odst. 1, čl. 5 a 6 

                                                 
127 Toto vyjádření ÚS je v přímém rozporu s předpokladem Jiřího Malenovského, podle nějž chybí pro takové jednání 

ÚS právní základ a nástroj. Viz příspěvek Jiřího Malenovského v rámci konference „20 let Ústavy ČR“.  
128 Tato práva bývají zejména v poslední době v souvislosti s tzv. finanční či hospodářskou krizí zpochybňována a 

někdy jsou označována za práva druhé třídy (viz např. CHOMA, Hlako. A review of developments and changes in 

the world’s constitutions. US-China Law Review. Roč. 6, č. 1. Leden 2009, str. 17.   
129 Dalším postulátem pak může být i velmi striktní přístup k ochraně PNDPS. K připravenosti ÚS tento koncept 

bránit viz také Pl.ÚS 36/01 ze dne 25. 6. 2002 ve věci odměny a náhrady výdajů správce konkursní podstaty.  
130 Viz SLÁDEČEK, Vladimír, Vladimír MIKULE a Jindřiška SYLLOVÁ. Ústava České republiky: komentář. Vyd. 

1. Praha: C.H. Beck, 2007, str.: 72.  Nejzásadnějším dílem v této oblasti je však článek Pavla Holländera z roku 2005:  

HOLLÄNDER, Pavel.: Materiální ohnisko ústavy a diskrece ústavodárce, Právník, roč. 2005, č. 4 
131 SLÁDEČEK, Vladimír, Vladimír MIKULE a Jindřiška SYLLOVÁ. Ústava České republiky: komentář. Vyd. 1. 

Praha: C.H. Beck, 2007, str.: 72.  
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Ústavy.132 Komentář Václava Pavlíčka a Jiřího Hřebejka jde jen trochu dále a podtrhuje 

ještě suverenitu lidu zakotvenou v čl. 2 odst. 1 Ústavy.133  

Vladimír Klokočka pod pojem materiálního jádra také podřazuje principy 

obsažené v těchto článcích, které chápe jako ustanovení garantující především 

permanentní povahu demokratického procesu na základě volné konfrontace různých 

směrů v pluralistické společnosti. Řadí sem však ještě principy vnášející požadavek 

spravedlnosti do sféry práva, tedy čl. 1-3, čl. 9 a 10 Ústavy a 1- 4 Listiny.134 

Jan Filip odkazuje na V. Adamuse, který jako nezrušitelný vidí především 

samotný čl. 9 Ústavy a dále principy svrchovanosti lidu, dělby moci, zastupitelské 

demokracie s periodickými volbami, princip většiny a ochrany menšin, ochranu 

lidských práv a základních svobod podle čl. 5 až 23 Listiny, právní stát ve smyslu čl. 

2odst. 3 Listiny, právo na soudní ochranu, zákaz retroaktivity trestních zákonů, právo 

územních samosprávných celků na samosprávu a sociální stát, který slouží všem 

občanům a zaručuje hospodářská, sociální a kulturní práva.135 

O konkrétní vymezení se pokouší také například Vojtěch Šimíček, podle nějž 

tvoří podstatné náležitosti českého demokratického právního řádu tyto principy: 

svrchovanost lidu (čl. 2 Ústavy), zakotvení a ochrana základních lidských práv a 

svobod, panství práva (vázanost právním řádem), volnou soutěž politických stran (čl. 5 

Ústavy), rozhodování většiny se současným respektováním práv menšiny (čl. 6 Ústavy), 

základní principy volebního práva, vládu na čas, dělbu státní moci, nezávislost soudů a 

soudců (čl. 81, 82 Ústavy), právo na územní samosprávu (zejm. čl. 8 Ústavy, 

samozřejmě toliko ve svých základních rysech, nikoliv například ve smyslu 

dvoustupňovitosti samosprávných celků), nezměnitelnost materiálního ohniska 

ústavního pořádku (čl. 9 odst. 2 Ústavy).136 

Jan Wintr se ve svém vymezení pojmu podstatné náležitosti demokratického 

právního státu  zaměřuje na přívlastky moderního státu, tj. demokratický, liberální a 

sociální. Ty vyjadřují nedotknutelné principy, např. pak konkrétně uvádí: volby na 

základě všeobecného, přímého a rovného volebního práva, pluralitu politických stran, 

                                                 
132 HENDRYCH, Dušan a Cyril SVOBODA. Ústava České republiky: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 1997. 
133 PAVLÍČEK, Václav a Jiří HŘEBEJK. Ústava a ústavní řád České republiky: komentář. 2. dopl. a roz. vyd. Praha: 

Linde, 1998 
134 KLOKOČKA, Vladimír. Ústavní zřízení České republiky. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1997, str. 10 
135 FILIP, Jan. Deset let Ústavy ČR: východiska, stav, perspektivy. IN Jan Filip. Deset let Ústavy České republiky: 

východiska, stav, perspektivy: sborník příspěvků. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2003 
136 ŠIMÍČEK, Vojtěch. Materiální ohnisko ústavního pořádku, jeho ochrana a nález Ústavního soudu ve věci M. 

Melčáka. In Vladimír Klokočka - liber amicorum. Vyd. 1. Praha : Linde Praha, 2009.  Str.244 
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nezávislost soudů, samosprávu obcí nebo jednotlivá základní práva a svobody podle 

Listiny.137 

Aleš Gerloch upozorňuje na to, že pojem podstatných náležitostí 

demokratického právního státu není pojmem statickým, ale jedná se o pojem, jehož 

obsah se mění a vyvíjí spolu se společností. Jako příklad principu, který v současnosti v 

rámci českého právního systému považujeme za nezměnitelný a řadíme jej tedy mezi 

podstatné náležitosti demokratického a právního státu uvádí princip, že současný 

politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži 

politických stran při respektování demokratických principů, uvádí ale, že do budoucna 

nemusí být existence politických stran nutným předpokladem existence a fungování 

demokratického a právního státu, protože si lze například představit realizaci vůle lidu v 

rámci přímé demokracie. A proto tedy, ačkoliv se v současnosti tento princip může jevit 

pro stávající systém klíčový, nemusí tomu tak být napořád.138 

Vladimír  Klokočka uzavírá: „..skutečným právním státem může být jenom stát 

demokratický.“139  Na otázku proč nejsou základní hodnoty taxativně vymezeny 

Ústavou, Vladimír  Klokočka v rozhovoru s Karlem Hvížďalou uvádí: „Kdybyste 

jednou pro vždy tyto hodnoty vyjmenoval, tak se může stát, že jiné principy a hodnoty 

jsou později důležitější a naopak, že princip, který tam je, je už vyčpělý, že už není tak 

důležitý. Na tyto otázky by měl právě odpovídat Ústavní soud.“140  

 

4. Ochrana podstatných náležitostí demokratického právního státu před 

vnitrostátním zásahem  

  

4.1.  Vymezení okruhu zásahů, které podléhají ochraně materiálního jádra 

Ústavy 

 

Tato kapitola se může zdát nadbytečná. Pokud chráníme samotné jádro Ústavy, 

které prozařuje do všech právních odvětví, musíme přece kontrolovat všechny druhy 

                                                 
137 WINTR, Jan. Principy českého ústavního práva : s dodatkem principů práva evropského a mezinárodního. vydání 

první. Praha : Eurolex Bohemia, 2006, str. 10 
138 Citováno podle vyjádření Aleše Gerlocha na panelové diskuzi ke slavnému případu Melčák na Prf UK dne 

zaznamenaného in: KAMENÍKOVÁ, Anna. Materiální ohnisko ústavy. Diplomová práce, Brno: Prf MU, 2010. Str. 

13.  
139 Nicméně i tento postulát je předmětem diskuze. Viz. MIKULE, Vladimír. Může Ústavní soud zrušit ústavní 

zákon?. Jurisprudence. č. 1/2010 a KYSELA, Jan. Předpoklady soudní kontroly ústavnosti ústavních zákonů. 

Jurisprudence. č. 1/2010. 
140 Dostupné z: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/karel-hvizdala.php?itemid=7868 [26. 11. 2010] 
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představitelných zásahů celé palety škůdců, osoby soukromého práva nevyjímaje.141 

Tím bychom mohli věc uzavřít.  

Předmětem našeho zkoumání však není běžná ochrana zákonnosti, ústavnosti a 

tedy samozřejmě i podstatných náležitostí demokratického právního státu. Tuto ochranu 

poskytují samozřejmě primárně soudy (čl. 4 Ústavy stanoví, že základní práva a 

svobody jsou pod ochranou soudní moci), zejména Nejvyšší správní soud a samozřejmě 

v konečném důsledku Ústavní soud ČR (Čl. 83 Ústavy doplňuje, že je to Ústavní soud, 

jež je soudním orgánem ochrany ústavnosti). 

Předmětem našeho zkoumání je však ochrana podstatných náležitostí 

demokratického právního státu, samotného jádra Ústavy, před zásahem samotného 

ústavodárce. 

 Podstatné náležitosti demokratického právního státu jsou dle čl. 9 odst. 2 

Ústavy nezměnitelné. Neměl by je tedy měnit ani ústavní zákon, ani jakákoliv ústavní 

novela či revize. Toto prosté konstatování však vytváří rozpor a mnoho dalších 

problémů, které jsou již načrtnuty v části věnované komparaci.  

Na tomto místě je nutné alespoň načrtnout možná řešení rozporu ústavní síly 

ústavního zákona (principu suverenity lidu) a nezměnitelnosti materiálního jádra ústavy. 

Jak bylo nastíněno již v komparativní části, tak možná řešení mimo jiné záleží na těchto 

faktorech: 

 

 Zda text ústavy „legalizuje“ klauzuli nezměnitelnosti či nikoliv. 

 Zda text ústavy omezuje či alespoň konkrétně vymezuje kompetenci 

ústavodárce.  

 Zda text ústavy přiznává nějakému orgánu výslovně pravomoc 

přezkoumávat ústavní dodatky či nikoliv. 

 Zda je Ústavní soud či jiný orgán dostatečně „odvážný“ a „ochotný“ jít 

do přímého střetu s politickou reprezentací, respektive s nějakým 

způsobem vyjevenou vůlí lidu samotného. 

 

Jde tedy o faktory právní i mimoprávní. 

                                                 
141 Na zařazení soukromoprávních subjektů však konsenzus nepanuje a možnosti ochrany ústavnosti vůči jejich 

aktům jsou dosud důsledně neprobádané. ÚS vychází z tzv. teorie prozařování, kdy ústavní mantinely prozařují do 

právního řádu jako celku, ale otázka přímé aplikovatelnosti ústavních záruk je nejasná. Viz k tomu např.: 

ONDŘEJEK, Pavel. Účinky lidských práv v soukromém právu. Právník, 2011, č. 1 či TICHÝ, Luboš. Působení 

základních práv na soukromoprávní poměry a jeho meze. Časopis pro právní vědu a praxi, roč. XVIII, č. 1, 2010. 
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Jak bylo již podrobně vylíčeno v kapitole 2.4 z judikatury německého Ústavního 

soudu, jež je nevětším zdrojem inspirace i pro soud český, plyne, že zákonodárná (i 

ústavodárná) moc v Německu je nyní podřízena mnohem přísnějším ústavním 

restrikcím než podle Výmarské ústavy z roku 1919. Zákonodárce tehdy mohl 

modifikovat a měnit ústavní práva na základě vlastní úvahy. Základní zákon z roku 

1949 na druhé straně vytváří hodnotově orientovaný řád, který omezuje veřejnou moc. 

Nejvyšší principy tohoto hodnotového řádu (Die obersten Prinzipiem dieser 

Wertordnung) jsou chráněny proti ústavní změně. Jak uvádí Zdeněk Kühn, zákony 

nejsou ústavní pouze proto, že byly přijaty způsobem konformním s procedurálními 

ustanoveními. Musí být obsahově v souladu s nejvyššími hodnotami svobodného a 

demokratického pořádku - tj. s ústavním hodnotovým řádem- a musí být konformní s 

nepsanými fundamentálními ústavními zásadami (ungeschrieben elementaren 

Verfasungsgrundsätzen), jakož i s fundamentálním rozhodnutím Základního zákona, 

zvláště s principy právního a sociálního státu. Zákony především nesmí porušovat 

osobní důstojnost, což reprezentuje nejvyšší hodnotu Základního zákona stejně, jako 

nesmí omezit duchovní, politickou nebo ekonomickou svobodu osobnosti způsobem, 

který by mohl narušit podstatu této osobnosti.“142  

Nastíněný přístup zosobňuje tzv. tezi materiálního jádra ústavy: Ústavodárce 

nesmí přijmout ústavní zákon, který by byl v rozporu s tzv. materiálním jádrem ústavy 

(existují principy, které si zaslouží ochranu i před ústavodárcem).143 Tato teze je jedním 

z možných východisek nastíněného problému.  

V teoreticky čisté přirozenoprávní podobě tato teze nebere ohled na zakotvení 

(legalizaci) nezměnitelnosti.144 Nezměnitelné hodnoty nejsou odvislé od aktu 

ústavodárce, je tedy nutné je chránit vždy a proti všemu. 

Nejlepším orgánem ochrany se pak jeví Ústavní soud, který má v zásadě dva 

hlavní nástroje či argumenty k omezení diskrece ústavodárce. Je to argument 

kompetenční (resp. formální) a materiální.  Radoslav Procházka v této souvislosti 

                                                 
142 Rozsudek BVerfGE 6 (1957)). Citováno dle  KŰHN, Zdeněk. Nad nálezem Ústavního soudu ve věci 

protiústavního „ ústavního“ zákona č. 195/2009 Sb., in Právní rozhledy 1/2010, str. 21 
143 Tuto tezi ještě můžeme rozdělit na „tvrdou“ a „měkkou“ verzi. Měkká teze materiálního jádra ústavy je pak 

definovaná takto: Ústavodárce nesmí přijmout ústavní zákon, který by byl v rozporu s tzv. materiálním jádrem 

ústavy, avšak pokud ho přijme, toto porušení nevyvolá žádné relevantní právní účinky. Viz k tomu: FILIP, Jan. 

Ústavní právo České republiky.  Brno: Doplněk, 2003, str. 112. K samotnému pojmu viz. PROCHÁZKA, Radoslav. 

Ĺud a sudcovia v konštitučnej demokracii. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, str. 28 
144 Ač někteří zastánci této teze nejsou ochotni či schopni výslovně takový názor potvrdit. Viz. PREUSS, Ondřej. Na 

co Alexy neodpověděl? [2013-10-2]. Dostupné z: <http://vialegis.blogspot.cz/2012/10/na-co-alexy-

neodpovedel.html>. 
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hovoří o doktrinální politice tzv. dvou bičů – pokud ti neublíží ten kompetenční, ještě ti 

nad hlavou zasviští ten materiálně jádrový, a naopak.145  

Konkrétní užití a formulace argumentů záleží samozřejmě primárně na faktu, 

zda text Ústavy přiznává nějakému orgánu výslovně pravomoc přezkoumávat ústavní 

dodatky a zda upravuje jeho postup, případně jestli Ústava nějak blíže nevymezuje 

kompetenci ústavodárce.146 Česká Ústava zakotvuje nezměnitelnost a orgánem ochrany 

ústavnosti je vskutku Ústavní soud, ač právě jeho postavení jako ochránce podstatných 

náležitostí demokratického právního státu není nepochybné.147 Celá tato koncepce je 

založena na teoretickém přístupu rozdělní moci ustavující a moci ustavené, kde druhá se 

již pohybuje jen v rámci hřiště vybudovaného tou prvou. 

Druhý možný přístup bývá nazýván pozitivistický či nepřesně formalistický. Je 

jednoduchý. Vychází z toho, že nikdo nemůže platně omezit ústavodárce a to ani on 

sám.    

Jak uvádí František Weyr, „kdo jest schopen stanoviti normu, bude mít i 

schopnost ji později zrušit nebo pozměnit. S tohoto hlediska plynula by pak skutečně 

logická nemožnost nezměnitelných norem.“148 Nicméně i Weyr, klasik normativní 

školy, dodává, že pokud budeme normotvorbu chápat jako způsobilost propůjčenou 

normovým souborem samým, tedy to, čemu se říká kompetence… stavíme normotvůrce 

pod normu, čili východiskem normativního poznávání stává se základním pojmem 

normy a normotvůrce orgánem, normou k činnosti své povolaný. Toto povolání či 

kompetence může se zhustiti v přímou povinnost a pak lze mluviti o povinnosti 

normotvorné.  Je tedy „velmi dobře myslitelná norma zásadně nezměnitelná, když zde 

právě není nikdo, kdo by podle normového souboru, k němuž ona norma přísluší, byl 

povolán ji zrušiti nebo změniti, ba možno dokonce říci, že ona původní norma (ohnisko, 

Urnorm), kterou si představujeme na počátku či vrcholku každého normového souboru, 

                                                 
145 PROCHÁZKA, Radoslav. Ĺud a sudcovia v konštitučnej demokracii. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2011, str. 14 
146 Zdeněk Kühn v této souvislosti přichází s dělením principů na „běžné“, které je možno změnit v rámci 

ústavodárného nebo zákonodárného procesu a principy „suprapozitivní“, které jsou legislativní cestou 

nezměnitelné.“ Viz. KÜHN, Zdeněk.  K otázce nezměnitelného práva, dostupné z: 

http://jinepravo.blogspot.com/2009/09/kotazce-nezmenitelneho-prava.html [1.6. 2010]). Autor si tamtéž všímá i 

rozhodnutí opírající se o materiální jádro Ústavy v SR, kde není klauzule nezměnitelnosti normativně zakotvena a 

dovozuje „že nadpozitivní právo se stává v jistém smyslu definičním znakem ústavního státu v jeho soudobém pojetí.“  
147 Viz například kritika jeho procesního postupu v této věci: KLAPKA, Štěpán. Nález Ústavního soudu o zrušení 

ústavního zákona č. 195/2009 a morálka práva (nad procesními aspekty kauzy „Melčák“). Právní rozhledy, č. 2/2010. 
148 WEYR, František, Teorie práva, Praha: nakladatelství Orbis, 1936, str. 105 
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je nutně vždy nezměnitelná, má-li vůbec býti identita normového souboru 

zachována.“149  

Weyr však vztahuje v praxi tuto tezi opravdu v zásadně jen k pomyslné základní 

normě a co se týče nezměnitelnosti uzavírá, že závazek, kdy normotvůrce sám sebe 

zavazuje, že nebude zasahovat do obsahu určité normy, nemůže být „závazkem právním 

už pro svou zřejmou autonomnost.“ Dle Weyra „ostatně i představa svrchovaného 

normotvůrce, který by byl přesto zároveň subjektem povinnostním, působí značné 

potíže.“150 

Tento druhý pohled zastával i Viktor Knapp, podle nějž se z historického 

hlediska právo vývojovým změnám ubránit nemůže, i když se prohlásí za nezměnitelné. 

Právo je proto nutné vnímat jako „svou podstatou dynamický systém, který se vyvíjí 

spolu se společností a v závislosti na tomto vývoji a samo tento vývoj působí.“151 

Pokud se zaměříme konkrétně na český Ústavní soud, zjistíme, že se přidržuje 

spíše „materialistického“ pojetí nezměnitelnosti. Opírá se zejména o Vladimíra 

Klokočku, který vnímal nadpozitivní (nezměnitelné) právo založené v čl. 9 odst. 2 

Ústavy jako oblast tzv. nepozitivního práva, tzn. sféru určitých principů a zásadních 

úprav, u nichž není změna přípustná ani normální procedurou změny ústavních zákonů 

a s jejichž zachováním resp. odstraněním stojí a padá celý systém ústavního státu jako 

takový….též o vyjádření skutečnosti, že naše nová Ústava není ústavou hodnotově 

neutrální, ale že základní hodnoty, na nichž spočívá, jsou neměnným východiskem a 

měřítkem pozitivně právní úpravy.“152 Klokočka však pak jinde dodává, že Ústavou 

zavazuje suverén nejen “ty“ ostatní, ale i sám sebe.153  

Ústavní soud právě v intencích Klokočkových úvah ve svém již citovaném 

nálezu Pl. ÚS 19/93 (o návrhu poslanců PS ČR na zrušení zákona o protiprávnosti 

komunistického režimu) konstatuje, že Ústava: „včleňuje do svého textu i určité 

regulativní ideje vyjadřující základní nedotknutelné hodnoty demokratické společnosti.“ 

ÚS v uvedeném nálezu konstatuje, že právo a spravedlnost není „ předmětem volné 

dispozice zákonodárce, a tím i zákona, protože zákonodárce je vázán určitými 

                                                 
149 Tamtéž, str. 105. Obdobně Weyr uvažuje i ve své učebnici ústavního práva. WEYR, František. Československé 

právo ústavní. Praha: Melantrich, 1937, str. 16. 
150 Pavel Holländer připomíná ve svém dnes již klasickém článku Materiální ohnisko ústavy a diskrece ústavodárce 

debatu na toto téma mezi Františkem Weyrem a německými konstitucionalisty Adolfem Merkelem a Adolfem 

Verdroßse v první polovině 20. století. Viz:  HOLLÄNDER, Pavel. Materiální ohnisko ústavy a diskrece 

ústavodárce. Právník. č. 4, 2005. WEYR, František, Teorie práva, nakladatelství Orbis, Praha, 1936, str. 105 
151 KNAPP, Viktor, Teorie práva, Praha: C. H. Beck, 1995, str. 34.  
152 KLOKOČKA, Vladimír., Nové pojmy v Ústavě České republiky, Politologický časopis, 1/1994,  

Právnická fakulta MU v Brně a Mezinárodní politologický ústav, str. 4 
153 KLOKOČKA, Vladimír.; Ústavní zřízení České republiky, Praha: Vyšehrad, 1997, str. 10 
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základními hodnotami, jež Ústava prohlašuje za nedotknutelné ...Tím jsou konstitutivní 

principy demokratické společnosti v rámci této Ústavy postaveny nad zákonodárnou 

kompetenci, a tím "ultra vires" Parlamentu.“ ÚS zároveň tvrdí, že „nemohou být 

měněna ani prostřednictvím ústavních zákonů, tedy prostřednictvím předpisů nejvyšší 

právní síly.“   

Podle Vladimíra  Klokočky nadpozitivní normy nemají „jen zvýšenou rigiditu, 

protože nemohou být změněny žádnou procedurou změny ústavy. Mohou být pouze 

mocensky odstraněny spolu s odstraněním existujícího ústavního státu. Jejich rozdíl 

oproti zákonům není kvantitativní, mají novou kvalitu: jsou jim nadřazeny“.154  

Český Ústavní soud tedy vychází z hodnotové iusnaturalistické orientace. Jak 

ukázal v kauze „Melčák“ je skutečně své hodnoty připraven bránit i vůči samotnému 

ústavodárci, resp. ústavodárci reprezentovanému parlamentem, a to v duchu tzv. 

Radbruchovy formule.155 Radbruch tuto formuli prosazoval jako reakci na nacistické 

„bezpráví“ a obranu demokracie a právního státu před zvůlí většiny. Nicméně jak 

poznamenává Tomáš Sobek, nacisté podobně jako Radbruch, odmítali zákony, které 

byly podle jejich názoru extrémně nespravedlivé. Hodnotová jurispruidece je vlastně 

hodnotově neutrální, protože ji lze v principu naplnit jakýmikoliv hodnotami. 156    

Pokud praxi a filozofii českého Ústavního soudu srovnáme s jeho klasickými 

protějšky, zjistíme, že se z řady příliš nevymyká. Nicméně přesto stojí o půlrok stranou, 

neb je ochoten používat krajní řešení i v případech, které by si patrně zasloužily spíše 

zdrženlivější přístup.  

Celý koncept klauzule věčnosti tak stále není jasně právně ani logicky 

vyargumentovaný a nezbývá než souhlasit s Tomášem Sobkem, že jiná Radbruchova 

myšlenka, že lid si může demokraticky stanovit cokoliv, ale nic definitivně, je 

elegantním řešením paradoxu neomezené demokracie.157  

 

4.2.  Referenční rámec kontroly a ústavní novela 

 

                                                 
154 Citováno podle KÜHN, Zdeněk. Nad nálezem Ústavního soudu ve věci protiústavního „ústavního“ zákona č. 

195/2009 Sb. Právní rozhledy. 2010. čís. 1. str. 22 
155 Ta stanoví, že „Konflikt mezi spravedlností a právní jistotou patrně lze řešit jen tak, že pozitivní právo, 

zajišťované předpisy a mocí, má přednost i tehdy, pokud je obsahově nespravedlivé a neúčelné, vyjma toho, jestliže 

rozpor mezi pozitivním zákonem a spravedlností dosáhne tak nesnesitelné míry, že zákon musí jako "nenáležité 

právo" spravedlnosti ustoupit. Poprvé publikováno v RADBRUCH, G. Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches 

Recht. Süddeutsche Juristenzeitung, 1946. 
156 Sobek přesvědčivě demaskuje tzv. Radbruchův mýtus viz SOBEK, Tomáš. Právní myšlení: kritika moralismu. 

Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2011, str. 345 
157 SOBEK, Tomáš. Právní myšlení: kritika moralismu. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2011, str. 411 
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Referenčním rámcem se rozumí soubor norem, principů či hodnot, se kterým 

budeme zásah vymezený výše poměřovat. Např. pokud se kontroluje ústavnost zákona, 

je takovým referenčním rámcem celý ústavní pořádek. 

Ve zkoumaném případě je referenčním rámcem samozřejmě samotné materiální 

ohnisko Ústavy, resp. podstatné náležitosti demokratického právního státu.  

Tato konstrukce je nerozporná a zdá se, že nepůsobí žádné výkladové těžkosti, 

kromě těch spojených s výkladem samotného pojmu ohniska Ústavy předneseného výše 

v kapitole 3.1. Jelikož je však materiální jádro Ústavy „plavoucím“ institutem, musíme 

se ptát, kde nalezneme jeho materializovanou formu. Teze o tzv. neviditelné ústavě je 

totiž v přímém rozporu s principem právní jistoty, který samotný tvoří součást 

materiálního ohniska Ústavy. 

Podstatné náležitosti kupní smlouvy jsou také přímo v této smlouvě zpravidla 

zachyceny, stejně tak by to mělo být i s materiálním jádrem české Ústavy. Jedná se však 

o Ústavu polylegální a tak můžeme konstatovat, že materiální jádro Ústavy se 

rozprostírá po celém ústavním pořádku.  

Dle čl. 9 odst. 1 Ústavy může být Ústava (resp. ústavní pořádek) doplňována či 

měněna pouze ústavními zákony. Ústavním zákonem je pak ve formálním smyslu 

zákon, který byl jako ústavní označen a vyhlášen a byl schválen oběma komorami 

Parlamentu kvalifikovanou třípětinovou většinou všech poslanců a kvalifikovanou 

třípětinovou většinou přítomných senátorů (čl. 39 odst. 4 Ústavy). Proces ústavní 

novely ještě prozkoumáme blíže níže. 

Ústavní pořádek je podle čl. 112 Ústavy tvořen Ústavou v užším slova smyslu 

(ú.z. č. 1/1993 Sb.), dále pak Listinou základních práv a svobod (původně jako ú.z. č. 

23/1991 Sb., posléze ú.z. č. 2/1993 Sb.), ústavními zákony přijatými podle Ústavy a 

ústavními zákony Národního shromáždění Československé republiky, Federálního 

shromáždění Československé socialistické republiky a České národní rady upravujícími 

státní hranice České republiky a ústavními zákony České národní rady přijaté po 6. 

červnu 1992.158 

Ústava tedy byla od svého přijetí v roce 1993 novelizována a rozšířena již 

několikrát a ústavní pořádek je tak stále širším pojmem. Celkově bylo však úspěšně 

                                                 
158 Např. ú. z. č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky atd. ú. 

z. č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, ú. z. č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České 

republiky. 
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provedeno pouze 10 změn Ústavy v širším slova smyslu.159 Většina těchto změn měla 

však spíše partikulární charakter, samozřejmě s výjimkou tzv. euronovely či případně 

ústavního zákona o bezpečnosti. Zásadní změnu a snad i proměnu pak přinesla novela 

Ústavy z 8. února 2012, provedená ú. z. č. 71/2012 Sb., jímž byla zavedena přímá volba 

prezidenta republiky. Důsledky této změny a její velmi komplikované až fraškovité 

aplikace budeme s vysokou pozorností sledovat po dlouhé období.  

V mezinárodní komparaci v kapitole 2 jsme sledovali, jak probíhá proces ústavní 

novelizace v několika právních řádech. Ústava České republiky je z tohoto pohledu sice 

rigidní, ovšem pouze poměrně slabě. Na rozdíl od některých jiných právních řádů zná 

Ústava jedinou proceduru pro přijímání ústavních zákonů. Tato procedura je upravena v 

čl. 39, podle nějž k přijetí ústavního zákona je třeba souhlasu třípětinové většiny všech 

poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů. Další odlišností od běžného 

zákonodárného procesu je vyrovnání síly obou komor Parlamentu ČR. Na projednávání 

návrhů ústavních zákonů se totiž nevztahují ta ustanovení Ústavy, která se zabývají 

přehlasováním Senátu Poslaneckou sněmovnou, neboť ústavní novela musí být 

výslovně schválena ve shodném znění oběma komorami. Senát navíc nemusí dodržet 

standardní 30ti denní lhůtu na projednání takového návrhu zákona.  

Pokud návrh ústavního zákona Senát schválí ve znění schváleném Poslaneckou 

sněmovnou, je zákon přijat. Pokud návrh ústavního zákona Senát zamítne, je tento 

návrh zcela zamítnut.  Pokud je však návrh takového zákona vrácen Poslanecké 

sněmovně s pozměňovacími návrhy,  stále ještě zůstává možnost schválení příslušného 

návrhu. Poslanecká sněmovna ho však musí schválit ve verzi předložené Senátem, jinak 

je zákon opět zcela zamítnut. Viz schéma ústavodárného procesu:160 

 

                                                 
159 Ústavní zákon č. 347/1997 Sb. z 3. 12. 1997, o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, ústavní zákon 

č. 69/1998 Sb. z 19. 3. 1998, o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny, ústavní zákon č. 110/1998 Sb. z 22. 

4. 1998, o bezpečnosti České republiky, ústavní zákon č. 515/2002 Sb. z 14. 11. 2002, o referendu o přistoupení 

České republiky k Evropské unii, ústavní zákon č. 162/1998 Sb. z 12. 6. 1998, kterým se mění Listina základních 

práv a svobod (zdvojnásobení doby, kdy může policie zadržovat osoby bez soudu, z 24 hodin na 48), ústavní zákon č. 

300/2000 Sb. z 9. 8. 2000 (rozhodování parlamentu o vyslání vojsk do zahraničí),  ústavní zákon č. 395/2001 Sb. z 

18. 10. 2001, („euronovela“),  ústavní zákon č. 448/2001 Sb. z 27. 11. 2001 (změna úkolu ČNB z péče o stabilitu 

měny na cenovou stabilitu), ústavní zákon č. 319/2009 Sb. z 11. 9. 2009 (nový způsob seberozpuštění parlamentu)  a 

ústavní zákon č. 71/2012 Sb. z 8. 2. 2012 (přímá volba prezidenta). 
160 Schéma ústavodárného procesu. [2013-10-2]. Dostupné z: <http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=173>. 

http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=173
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4.3. Procesní otázky ochrany (kontroly) 

 

Ústavní soud je orgánem státní moci, která podléhá maximě vyjádřené v čl. 2 

odst. 3 Ústavy: Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v 

mezích a způsoby, které stanoví zákon. Jan Musil ve svém odlišném stanovisku 

k usnesení o zastavení řízení ve věci „Melčák“ (Pl.ÚS 24/09 ze dne 15. 9. 2009) uvedl, 

že všeobecně uznávaným principem ústavního soudnictví je zdrženlivost Ústavního 

soudu, vědomé sebeomezení (judicial self-restraint). Existuje podle něj nespočet 

definicí tohoto pojmu, ale pro naši situaci považuje za velmi výstižnou formulaci, 

kterou použil již v roce 1973 německý Spolkový ústavní soud v jednom ze svých 

zásadních nálezů (BVerfGE 36, 1, 14 f.): 

"Princip judicial self-restraint, kterému se Spolkový ústavní soud podrobil, 

neznamená zkrácení nebo oslabení jeho ... kompetencí, nýbrž rezignaci na to, aby 

"provozoval politiku", tj. aby zasahoval do ústavou vytvořeného a ohraničeného 

prostoru svobodné politické tvorby. Zamýšlí proto ponechat prostor svobodné politické 

tvorby, který ústava garantovala pro ostatní ústavní orgány, otevřený. 

Procesní postup Ústavního soudu při ochraně podstatných náležitostí 

demokratického právního státu by tedy měl byt upraven zákonem či předpisem vyšší 

právní síly, tedy samotnou Ústavou a ÚS by se i v takovém typu řízení měl držet 

základních mantinelů.  
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Proces postupu Ústavního soudu je obecně stanoven v hlavně čtvrté Ústavy a 

dále rozvinut v  zákoně č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen ZÚS). Podpůrně se pak pro řízení před Ústavním soudem přiměřeně 

použijí ustanovení občanského soudního řádu a předpisy vydané k jeho provedení.161 

Ochrana podstatných náležitostí demokratického právního státu, resp. 

materiálního jádra či ohniska Ústavy není upravena jako zvláštní druh řízení, je tedy 

přítomna ve všech typech procesů. Jedná se o konstrukt vystavěný na judikatuře a 

doktrinální argumentaci a zároveň nejdůležitější úkol Ústavního soudu, ke kterému 

samozřejmě může užívat veškeré nástroje, kterými disponuje.  

Je zřejmé, že porušení podstatných náležitostí demokratického právního státu je 

podmnožinou jakéhokoliv zásahu do ústavního pořádku. Není tedy nutné se zevrubně 

věnovat řízení před Ústavním soudem jako takovým. 

Co když však sám ústavodárce zaútočí na podstatné náležitosti demokratického 

právního státu? Jaké konkrétní procesní prostředky může v takovém případě Ústavní 

soud využít?  

Ústava je koncipována tak, aby vrcholní představitelé státu mohli u Ústavního 

soudu napadat zákony a jiné právní předpisy, které dle jejich mínění ohrožují ústavnost, 

tedy samozřejmě i podstatné náležitosti demokratického právního státu. 

Bez dalšího mohou platný, vyhlášený zákon napadnout prezident republiky, 

skupina nejméně 41 poslanců nebo skupina nejméně 17 senátorů. Kromě těchto osob 

může proti zákonu brojit senát Ústavního soudu v souvislosti s rozhodováním o ústavní 

stížnosti, dále ten, kdo podal ústavní stížnost, ten, kdo podal návrh na obnovu řízení a 

vláda. Tito navrhovatelé však musí splnit ještě další procesní podmínky. Návrh na 

zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení je oprávněn podat též soud 

v souvislosti se svou činností a taktéž plénum ÚS.162  

Při rozhodování posuzuje Ústavní soud obsah zákona nebo jiného právního 

předpisu z hlediska jejich souladu s ústavními zákony, a jedná-li se o jiný právní 

předpis, též se zákony a zjišťuje, zda byly přijaty a vydány v mezích Ústavou stanovené 

kompetence a ústavně předepsaným způsobem (§ 68 ZÚS). Ústavní soud však ve svém 

slavném nálezu „Melčák“ dovodil, že pojem zákon zde zahrnuje i zákon ústavní a to v 

návaznosti na svoji judikaturu počínající klíčovým nálezem sp. zn. Pl. ÚS 19/93 a 

s odkazem na hodnoty a principy, jimiž se řídí ústavní systémy v demokratických 

zemích. Toliko podpůrně v této souvislosti Ústavní soud poznamenal, že dikce Ústavy 

pro případy, ve kterých je nutno vyloučit z rámce pojmu "zákon" kategorii zákonů 

                                                 
161 Viz k tomu více GERLOCH, Aleš.  Řízení před Ústavním soudem. Praha : Prospektrum, 1996, c1995 
162 Jsou-li dány důvody podle § 78 odst. 2 ZÚS. 

javascript:open_window(%22http://aleph.nkp.cz/F/32AKCK7EEG9DUBBITYMNSTQ3RQEPQNCYU7CT6SS6SKMTELN7FH-09274?func=service&doc_number=000113496&line_number=0019&service_type=TAG%22);
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ústavních, tuto skutečnost výslovně zakotvuje, např. čl. 50 odst. 1, čl. 62 písm. h) 

Ústavy.163  

Účastníky řízení jsou kromě navrhovatele také původci zákona (parlament, 

případně vláda) a vláda navíc může Ústavnímu soudu případně sdělit, že vstupuje do 

řízení jako vedlejší účastník.164  

Dojde-li po provedeném řízení Ústavní soud k závěru, že zákon nebo jeho 

jednotlivá ustanovení jsou v rozporu s ústavním zákonem nebo že jiný právní předpis 

nebo jeho jednotlivá ustanovení jsou v rozporu s ústavním zákonem nebo zákonem, 

nálezem rozhodne, že takový zákon nebo jiný právní předpis nebo jejich jednotlivá 

ustanovení se zrušují dnem, který v nálezu určí (§ 70 ZÚS).165 Jinak návrh zmítne.  

Český ústavní systém je však postaven nejen na zásadě abstraktní kontroly, ale 

dává příležitost i konkrétním stěžovatelům napadnout konkrétní zásah do ústavně 

zaručených práv v rámci konkrétního řízení. Konkrétně podle čl. 87 odst. 1 písm. d) 

Ústavy tedy rozhoduje Ústavní soud o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí 

a jinému zásahu orgánu veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod. 

§ 72 odst. 1 ZÚS pak toto ustanovení doplňuje a stanoví, že ústavní stížnost může podat 

fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, 

jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo 

porušeno její konkrétní jasně vymezené základní právo nebo svoboda zaručená 

ústavním pořádkem.166 

V jednom ze svých posledních rozhodnutí však ÚS vnesl do procesu ochrany 

podstatných náležitostí demokratického právního státu  spíše nejasnosti a konkrétní 

postup pro budoucnost částečně zatemnil. Jedná se o usnesení Pl. ÚS 4/13 ze dne 

6.3.2013 ve věci „Amnestie prezidenta republiky z 1.1.2013“. Toto rozhodnutí v sobě 

však skrývá podstatu celého problému, a proto stojí za to se s ním hlouběji seznámit.  

Dne 14. 1. 2013 navrhla skupina senátorů, aby Ústavní soud zrušil ustanovení čl. 

II rozhodnutí prezidenta republiky č. 1/2003 Sb., o amnestii, ze dne 1. ledna 2013, a to 

podle § 43 odst. 1 písm. d) zákona o Ústavním soudu, neboť je podle jejich názoru v 

                                                 
163 Tento závěr se samozřejmě stal terčem kritiky. Např. MIKULE, Vladimír. Může Ústavní soud zrušit ústavní 

zákon? Jurisprudence. č. 1/2010. 
164 Obdobně i Veřejný ochránce práv  
165 ZÚS dále stonaví: § 70 odst. 3: Jestliže k zákonu nebo k jeho jednotlivým ustanovením, které Ústavní soud ruší, 

byly vydány prováděcí předpisy, Ústavní soud v nálezu současně vysloví, které prováděcí předpisy, popřípadě která 

jejich jednotlivá ustanovení pozbývají současně se zákonem platnosti. 

V § 71 odst. 1: Byl-li na základě právního předpisu, který byl zrušen, vydán soudem v trestním řízení rozsudek, který 

nabyl právní moci, ale nebyl dosud vykonán, je zrušení takového právního předpisu důvodem pro obnovu řízení 

podle ustanovení zákona o trestním řízení soudním. Odst. 2: Ostatní pravomocná rozhodnutí vydaná na základě 

právního předpisu, který byl zrušen, zůstávají nedotčena; práva a povinnosti podle takových rozhodnutí však nelze 

vykonávat. 
166 Jak uvidíme, ÚS se však při ochraně podstatných náležitostí demokratického právního státu  nenechá procesem 

důsledně vázat. Jak upozorňuje Pavel Molek, např. s překážkou nevyčerpání všech právních prostředků se v kauze 

Melčák vypořádal toliko konkludentně. Viz MOLEK, Pavel; Hluboce inspirující nález Pl. ÚS 27/09 a utržené ucho 

materiálního jádra Ústavy; Soudní rozhledy č. 10/ 2009, str. 369. 
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rozporu s hodnotami demokratického právního státu podle čl. 1 Ústavy České republiky 

(dále jen „Ústava“), jakož i s principem vyjádřeným čl. 2 odst. 2 Listiny základních 

práv a svobod (dále jen „Listina“), v důsledku čehož mělo dojít k porušení základních 

práv garantovaných v čl. 11, 36 a 38 Listiny a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod. ÚS toto řízení spojil i s návrhem Městského soudu v Praze 

podaného později ve stejné věci. ÚS však ve svém usnesení návrh odmítnul.  

Podle předsedy ÚS Pavla Rychetského, který se však v daném řízení ocitl 

v menšině, stál Ústavní soud před posuzováním dvou – v daném případě proti sobě 

stojících – ústavněprávních paradigmat. Prvým je požadavek, aby Ústavní soud 

nepřipustil a neartikuloval závěr, že v demokratickém právním státě může vydat státní 

moc rozhodnutí, které nikdo nemůže přezkoumat ani zrušit. Druhým je ústavní princip, 

podle něhož „státní moc lze uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které 

stanoví zákon“ (čl. 2 odst. 3 Ústavy).167  

Stojíme tedy přesně před otázkou, jak může v případě ochrany podstatných 

náležitostí demokratického právního státu  ÚS postupovat, nakolik je ve skutečnosti 

vázán procesními pravidly. Pro ÚS nejde o nové dilema, tato otázka visí nad každým 

rozhodováním o zásahu do podstatných náležitostí demokratického státu. Pokud totiž 

ÚS vnímá Ústavu a celý právní řád jako výrazně hodnotově zabarvený, nemůže 

připustit, aby jádro těchto hodnot bylo ohroženo jakýmkoliv nepřezkoumatelným 

zásahem veřejné moci, a to ani samotného ústavodárce.  

Podle Rychetského se přijetím principů materiálního pojetí právního státu 

vyjádřila i zásada, že všechny akty veřejné moci podléhají kontrole ústavnosti, 

respektive že žádný takový akt se nemůže takové kontrole zcela vymykat. Absence 

konkrétní ústavní, případně právní úpravy určující věcnou, příp. místní příslušnost 

(pravomoc) orgánu povolaného k takové kontrole nemůže sama o sobě vyloučit 

možnost dotčeného subjektu dovolávat se ochrany proti aktu veřejné moci, který podle 

jeho tvrzení zasáhl do jeho subjektivních práv.  

Na tuto tezi silně akcentovanou zejména v nálezu ve věci „Melčák“ se 

samozřejmě snesla okamžitě kritika, neb samotný postup mimo procesní úpravu je 

považován za zásah do podstatných náležitostí demokratického právního státu.168  

                                                 
167 Viz příslušné odlišné stanovisko Pavla Rychetského. 
168 Viz KLAPKA, Štěpán. Nález Ústavního soudu o zrušení ústavního zákona č. 195/2009 a morálka práva (nad 

procesními aspekty kauzy „Melčák“). Právní rozhledy, č. 2/2010 
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Přípustnost svého návrhu dovozovala skupina senátorů z toho, že rozhodnutí 

prezidenta republiky o amnestii patří podle doktríny mezi normativní akty derivativní 

povahy a splňuje obsahové znaky právního předpisu, tj. závaznost, formální určitost, 

obecnost předmětu a subjektů a vynutitelnost, a odvolávají se rovněž na nález ve věci 

Melčák, ohledně kterého mínila, že Ústavní soud došel k závěru obdobnému.  

ÚS se však ve svém rozhodnutí vydal cestou trvání na procesních pravidlech. 

Zdůraznil, že předtím, než přistoupí k věcnému posouzení návrhu podaného dle čl. 87 

odst. 1 písm. b) Ústavy, je povinen zkoumat, zda splňuje všechny požadované 

náležitosti a zda jsou dány podmínky jeho věcného projednání stanovené ZÚS, 

jmenovitě zda tomu nebrání překážky formulované v ustanovení § 43 odst. 1 ZÚS a 

připomněl i „základní strukturální pravidlo pro výkon moci v právním státu, jež je dáno 

čl. 2 odst. 2 Listiny a čl. 2 odst. 3 Ústavy, podle nichž lze státní moc uplatňovat jen v 

případech a v mezích stanovených zákonem.“  

Amnestie byla napadena jako tzv. jiný právní předpis, který může ÚS 

přezkoumávat. ÚS však upozornil na specifičnost amnestijního rozhodnutí, jež spočívá 

v tom, že oproti (standardnímu) právnímu předpisu nemá všechny jeho obsahové znaky, 

jestliže neobsahuje opakovatelné pravidlo (je naopak jednorázové); přitom právě 

trvalost je významným znakem obecné normy (dojde-li k naplnění normy, platí dále pro 

budoucí případy daného druhu), což v případě amnestijního rozhodnutí podle ÚS 

neplatí, a není proto také kdykoliv zaměnitelné pozdější obecnou normou podle zásady 

lex posterior derogat priori. Odlišnost panuje i v rovině formální (názvem jde o 

rozhodnutí), jakož i funkcionální, neboť neplní roli právního předpisu, nýbrž výjimky z 

něj. Lze-li o amnestijním rozhodnutí uvažovat také jako o tzv. normě opatření, u nichž 

ani hypoteticky již v budoucnu nemůže vzniknout právní skutečnost, jež by vyvolala 

právní normou předvídané následky, pak je jeho posuzování svojí povahou 

retroaktivním, jež pravomoc Ústavního soudu zásadně přesahuje.169 

Pavel Rychetský ve svém disentu namítá, že jde sice o specifický, ale 

nepochybně závazný, normativní a relativně obecný pramen práva. Tomuto závěru se 

nevymyká ani úsudek, že jednorázová „konzumace“ napadeného aktu mu odebírá 

povahu právní normy, neboť jak je obecně známo, právní řád obsahuje celou řadu 

                                                 
169 Viz článek Pavla Uhla. UHL, Pavel. Je amnestie opatřením obecné povahy? [2013-10-2]. Dostupné z: 

<http://jinepravo.blogspot.cz/2013/01/pawel-uhl-je-amnestie-opatrenim-obecne.html>. 

 

http://jinepravo.blogspot.cz/2013/01/pawel-uhl-je-amnestie-opatrenim-obecne.html
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obecně závazných právních předpisů, které naplněním svého účelu anebo uplynutím 

času pozbývají účinnosti, nikoliv však platnosti (např. zákon o státním rozpočtu).  

Ve své úvaze se pak ÚS zaměřil na, dle jeho úsudku, nepochopení předešlé 

judikatury ze strany navrhovatelů. To je právě jedna z pasáží zatemňující částečně 

dosavadní postup ve věci ochrany podstatných náležitostí demokratického právního 

státu  s obecným přesahem zásadním pro tuto práci.  Navrhovatelé podle ÚS dovozují z 

toho, že v řízení ve věci „Melčák“ napadené rozhodnutí prezidenta dle čl. 63 odst. 1 

písm. f) Ústavy bylo podrobeno přezkumu Ústavním soudem, že se tak stalo „pro prvky 

normativního aktu“, a jestliže obdobnou povahu má rozhodnutí prezidenta dle téhož čl. 

63 odst. 1 písm. k), pak zde musí být rovněž dány nejen ony „prvky“, nýbrž zásadní 

určení takového aktu jako normativního, resp. jako (jiného) právního předpisu.  

Většina pléna to však vykládá jinak a tvrdí, že navrhovatelé přehlížejí, že nález 

ve věci „Melčák“ se odvíjel od individuální ústavní stížnosti, jež k úspěchu logicky 

potřebovala doložit, že směřuje proti „rozhodnutí“, a nikoli právnímu předpisu (ať už 

jakémukoli, včetně „jinému“ či sui generis), což by přirozeně „nebylo možné“, a stejně 

tak by „nešlo“ odložit vykonatelnost prezidentova rozhodnutí, bylo-li by právě takovým 

předpisem.  

To je samozřejmě pravda, nicméně tento argument ÚS je spíše obranou 

dřívějšího kontroverzního postupu ve věci „Melčák“, který takto založil pro stěžovatele 

určitou procesní past. Ve svém amnestijním rozhodnutí ÚS totiž dokonce dovodil, že 

nemohou-li navrhovatelé být v dané věci nositeli oprávnění vyjádřitelného ústavní 

stížností, je dovolání se „kauzy Melčák“ jejich zájmu očividně protisměrné; žádají-li, 

aby Ústavní soud s jejich věcí naložil jako v této věci, museli by logicky přijmout fakt, 

že amnestijní rozhodnutí prezidenta je aktem aplikace práva, nikoli právním předpisem. 

Jestliže tedy v nálezu „Melčák“  ÚS  konstatoval, že prezidentovo rozhodnutí dle čl. 63 

odst. 1 písm. f) Ústavy je „aktem aplikace … ústavního zákona“, pak není důvod, jde-li 

o obdobný „ústavní předpis“ (včetně prvků normativních z něj vycházejícího 

prezidentského rozhodnutí), amnestijní rozhodnutí kvalifikovat jinak.  

Avšak Jan Musil ve svém disentu k příslušnému nálezu z roku 2009 připomněl, 

že ústavní stížností Miloše Melčáka bylo napadeno rozhodnutí prezidenta republiky, 

kterým byl určen konkrétní termín voleb. Nelze podle něj nijak dovodit, jak a proč by 

měla být dotčena subjektivní práva stěžovatele právě tím, že volby se mají konat ve 

stanoveném termínu 9. a 10. října 2009. Z obsahu ústavní stížnosti je zcela zřejmé, že 

jejím smyslem není ve skutečnosti zpochybnění vyhlášeného termínu voleb, nýbrž 
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zpochybnění samotného přijatého ústavního zákona č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého 

volebního období Poslanecké sněmovny.170 

Je kuriózní, že ÚS uznal stížnost ve věci „Melčák“, jež formálně směřovala vůči 

rozhodnutí, ale ve skutečnosti proti normativnímu aktu a později odmítnul návrh 

směřující vůči kvazinormativnímu aktu amnestie právě s argumentem, že jde o 

individuální rozhodnutí. Obdobně byl ÚS velmi tvrdý, když v řízení o stížnosti Tomia 

Okamury proti vyřazení z prezidentských voleb opět trval na jasném adresování 

stížnosti proti čistě formálnímu rozhodnutí předsedy Senátu PČR o jejich vyhlášení 

právě v duchu kauzy „Melčák“ (viz Pl. ÚS 27/12).   V tomto řízení také ÚS naznačil, že 

není připraven „hodnoty“ materiálně právního státu chránit (či alespoň zkoumat), tak 

aktivně, jako se mohlo zdát z kauzy „Melčák“.  

Tento postup kritizuje ve svém disentu k amnestijnímu usnesení i Ivana Janů. 

Podle ní většinové stanovisko navrhovatelům křivdí, když jim vytýká nepochopení 

argumentace Ústavního soudu v kauze „Melčák“. Navrhovatelé se podle ní dovolávají 

přesně těch úvah, které jsou v něm obsaženy, a to dle jejího názoru zcela případně. 

Pokud v nálezu „Melčák“ Ústavní soud zrušil rozhodnutí prezidenta o vyhlášení voleb, 

které považoval explicitně za „právní předpis“, tím spíše je právním předpisem 

rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii, neboť co do obsahu vykazuje ještě více 

typických normativních rysů, dodává Janů.  

Je tedy možné zažovat, zda si ÚS neuvědomil, že v příapdě Melčák zašel příliš 

daleko, zda to bebyla chyba.  

Ivana Janů se domnívá, že plénum Ústavního soudu v kauze Melčák od počátku 

vycházelo v případě rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb ze souběžné 

existence jak normativních, tak individuálních prvků tohoto aktu. V žádné fázi řízení 

tehdy nebylo řečeno, že by se v případě tehdy napadeného aktu prezidenta mělo jednat o 

výlučně normativní nebo výlučně individuální akt, nýbrž toliko pro účely přijatelnosti 

ústavní stížnosti byly individuální prvky aktu zdůrazněny, což dokládá i citací usnesení 

(sp. zn. Pl. ÚS 24/09), kde bylo uvedeno, že „rozhodnutí prezidenta republiky […] 

jakkoli má i prvky normativního právního aktu – nutno považovat za akt aplikace 

uvedeného ústavního zákona […].“ a cituje i samotný nález „Melčák“: „[...] prvky 

normativního právního aktu (a to prováděcího), jež jsou obsaženy v uvedeném 

rozhodnutí prezidenta republiky, zakládají důvodnost postupu dle citovaného 

                                                 
170 Více k tomu viz  KLAPKA, Štěpán. Nález Ústavního soudu o zrušení ústavního zákona č. 195/2009 a morálka 

práva (nad procesními aspekty kauzy „Melčák“). Právní rozhledy, č. 2/2010 
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ustanovení § 70 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb.“. Ivana Janů tak usvědčuje ÚS z určité 

argumentační „zkratky“.  

ÚS se však přesto nezastavil jen u pouhého argumentu nenormativnosti 

rozhodnutí prezidenta (tedy jeho nepřezkoumatelnosti jako jiného právního předpisu) a 

naopak předkládá celou paletu dalších formálních argumentů, proč nemůže být amnestie 

přezkoumána. Je užitečné je alespoň v krátkosti předložit.  

ÚS připomíná doktrinální názory, že amnestijní rozhodnutí „nemůže být 

zrušeno“, resp. že je „není možné zákonným postupem zrušit“. Tyto závěry jsou dle ÚS 

odvoditelné z obsahového (materiálního) vymezení amnestie jako prerogativu 

exekutivy, resp. personálního prerogativu hlavy státu, byť za podmínky kontrasignace 

předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. ÚS připomíná historickou tradici 

(monarchistická rezidua – suverénní panovník, nadaný oprávněním k dispenzi z tvrdosti 

aplikace zákona) či např. vlastní obsahové určení (společenské milosrdenství, odpuštění 

či zapomenutí – a contrario právo či spravedlnost). 

Pavel Rychetský zde opět ve svém disentu nesouhlasí a uvádí, že samotný pojem 

prerogativ nevyjadřuje nic jiného než jednu z dalších forem zmocnění – ať již k vydání 

individuálního – nebo obecného – právního aktu. Ještě jasněji se však vymezuje Ivana 

Janů:  Bylo-li cílem většiny pléna vytvořit argumentační zkratku „pokud mohl monarcha 

postupovat libovolně, může to i prezident“, nemohu s tím souhlasit. Má-li být napříště 

prezident při výkonu, byť jen jediné pravomoci panovníkem „nad Ústavou“, měla by 

většina pléna zároveň zdůraznit i nároky na osobnostní kvality takového „vládce“: 

sebeomezení, uměřenost, pokora. 

ÚS však odkazuje i na usnesení sp. zn. I. ÚS 30/99 ze dne 28. 6. 1999, jímž 

Ústavní soud Slovenské republiky vyložil čl. 102 odst. 1 písm. i) Ústavy Slovenské 

republiky tak, že součástí práva prezidenta udělit amnestii není jeho oprávnění 

„jakýmkoli způsobem měnit rozhodnutí o amnestii už uveřejněné ve Sbírce zákonů 

Slovenské republiky“, a totéž plyne nepřímo i z rozhodnutí Nejvyššího soudu Argentiny 

ze dne 13. 7. 2007 ve věci Mazzeo a ostatní, jestliže přípustnost opaku zde byla 

dovozena ve zcela výjimečných politicko-historických poměrech pro milosti udělené 

prezidentským dekretem některým vojenským představitelům státu z období diktatury v 

letech 1976 až 1983 s argumentem, že znemožnily potrestání „zločinů proti lidskosti“, 

které „s ohledem na mezinárodní závazek“ bylo naopak v tamní situaci nutné vyšetřit a 

potrestat (podobně viz rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 13. 11. 2012 

ve věci Marguš v. Chorvatsko, stížnost č. 4455/10).  
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Doplňkově pak ÚS ještě zmiňuje zásadní argumenty založené na zákazu 

retroaktivity, v trestním právu téměř absolutní a dodává, že ústavně zaručené 

subjektivní právo fyzické nebo právnické osoby na to, aby jiná osoba byla trestně 

stíhána, neexistuje.  

Tím se však dostáváme k největší zkratce a „kroku stranou“, který ÚS ve svém 

amnestijním usnesení učinil a také k nejpodstatnějšímu sdělení z hlediska zkoumaného 

procesu ochrany podstatných náležitostí demokratického právního státu .  

V úvodu jsme připomněli dilema mezi nutností přezkoumatelnosti každého aktu 

veřejné moci a zákazu mimo-procesního postupu akcentované Pavlem Rychetským. ÚS 

po poměrně zevrubné argumentaci pro své omezení procesními pravidly Ústavy a ZÚS 

na jedné straně a zároveň formální nepřezkoumatelností amnestie na druhé straně, náhle 

ve svém obiter dictum dovodil, že amnestijní rozhodnutí za určitých blíže 

nevymezených okolností zrušit může. 

Podle ÚS není důvod přehlížet, že vývoj konceptu moderního státu, rozvíjejícího 

postupně znaky státu právního, vyloučení libovůle, a v důsledku toho omezení či vůbec 

potlačení prostoru pro „nepřezkoumatelné“ akty veřejné moci, posiluje souběžné 

tendence  k prosazení úsudku, že ani amnestijní rozhodnutí, navzdory svým (tradičním) 

prerogativům (zejména rozhodnutí aboliční), nemusí být provždy z efektivní kritiky 

vyjmuta (samozřejmě platí, že i prezident je při realizaci svého amnestijního oprávnění 

vázán ústavním rámcem, včetně jeho hodnotového vymezení). Na druhé straně je však 

podle ÚS adekvátní mít za to, že aktuálně dosažený právně politický standard je takový, 

že vnější zásah je myslitelný až v situacích mimořádně extrémních, resp. mimořádných 

vybočení ze základních zásad právního pořádku, jestliže by se exekutiva ve výkonu své 

pravomoci ocitla v rozporu se základními hodnotami, které Ústava prohlašuje ve svém 

čl. 9 odst. 2 za nedotknutelné [srov. nález sp. zn. Pl. ÚS 19/93 ze dne 21. 12. 1993 (N 

1/1 SbNU 1; 14/1994 Sb.)].  

ÚS konstatuje, že omezení orgánu moci výkonné při vyhlášení amnestijního 

rozhodnutí může být dáno toliko základními hodnotami tvořícími materiální jádro 

Ústavy, kdy zásah do nich by představoval ohrožení ústavního státu jako takového. 

Ačkoli bylo dovozeno, že soudní přezkum amnestijního rozhodnutí je (coby svého 

druhu protimluv) vyloučen (aby si amnestie uchovala principiální pojmové znaky), lze 

pro budoucno (byť se zjevnou rezervovaností) připustit, že v takové zcela excesivní 

situaci (nastala-li by) by to byl Ústavní soud, který by se v nějaké formě jakožto 

„poslední instance“ mohl ujmout ochrany právě těchto hodnot, z ústavního vymezení 
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základních (při plném ohledu k rizikům vyplývajícím z případné kolize „s principem 

právní jistoty a zásadou zákazu retroaktivity v trestním právu“). 

ÚS tak vlastně potvrzuje dříve odmítnuté argumenty navrhovatelů z odkazované 

kauzy „Melčák“. Pavel Rychetský k tomu uvádí, že přestože ÚS připustil, že by mohl 

přezkoumat a dokonce zrušit případný výrazný amnestijní exces, který by naplňoval 

porušení ústavního příkazu o nezměnitelnosti podstatných náležitostí demokratického 

právního státu podle čl. 9 odst. 2 Ústavy, tak se většina ani nepokusila zargumentovat, 

že o takový případ v daném případě nešlo. 

Ivana Janů dodává, že také nerozumí většinovému stanovisku, dle něhož je v 

navazujícím obiter dicto – v kontextu celého usnesení překvapivě – připuštěn přezkum 

rozhodnutí o amnestii v situacích „mimořádně extrémních“. Obsahový rozpor 

eventuální budoucí extrémní amnestie s čl. 9 odst. 2 Ústavy dle jejího názoru nemůže 

zajistit, aby se z něho toliko v takovém případě právní předpis „stal“. Pomíjí zároveň 

záměrně kuriózní skutečnost, že pokud by otázka rozporu s čl. 9 odst. 2 Ústavy měla být 

nutnou součástí úvah o procesní přípustnosti a projednatelnosti návrhu, jak naznačuje 

obiter dictum, nezbylo by již o čem jednat v meritorním přezkumu. 

Janů uzavírá jasným argumentem: Bezvýjimečně formulovaná část odůvodnění 

většinového stanoviska (stran nepřípustnosti návrhu) zjevně vylučuje abstraktní 

přezkum ústavnosti i té „nejextrémnější“ amnestie; pokud je Ústavní soud jednou k 

řízení o takovém návrhu nepříslušný, nelze v budoucnu příslušnost založit 

jakoukoliv vlastní úvahou ve stylu „tuto amnestii bychom už zrušit měli“. Vzhledem k 

tomu, že zákon o Ústavním soudu obsahuje dosti omezený výčet „typů“ řízení před 

Ústavním soudem, není zřejmé, v jaké jiné „nějaké formě“ lze o přezkumu amnestie 

racionálně uvažovat.  

Pokud tento závěr interpretujeme, tak ÚS vlastně říká, že k určitému přezkumu 

mu chybí právní nástroj, kompetence, nemá upraven příslušný procesní postup. Zároveň 

však říká, že v případě extrémního narušení podstatných náležitostí demokratického 

právního státu  nepotřebuje konkrétní kompetenci a je příslušný rozhodovat již jen 

právě z důvodu ohrožení podstatných náležitostí demokratického právního státu .  

Ústavní soud tedy na jedné straně vyložil svůj postup z kauzy „Melčák“ proti 

duchu v tomto řízení vytvořeného, tedy v duchu přezkoumatelnosti každého aktu 

směřujícího proti podstatným náležitostem demokratického právního státu, byť by to 

byl akt samotného ústavodárce, na druhé straně však posílil argumenty svých kritiků, 

kdy se přihlásil k tomu, že může za určitých okolností postupovat preater legem. 
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Hlavním deficitem příslušného usnesení je pak argument ÚS, že soud může 

v extrémním případě amnestii přezkoumat, přičemž v konkrétním případě však nijak 

zvlášť nezkoumal, zda se o takový případ nejedná a s argumenty navrhovatelů se 

nevypořádal důsledně.171  

ÚS sice odkazuje v reakci na argument denegatio justitie poškozené amnestií na 

civilní řízení, jelikož přirozeně nemůže připustit, že občanskoprávní řízení není s to 

poškozené principiálně odškodnit, věcně se však podrobně  těmito argumenty již nijak 

nezabývá.  

Takovému vidění se vzpírá ve svém disentu Vojen Güttler, který konstatuje, že 

každé, i když sebelépe právně odůvodněné stanovisko, které popírá možnost jakéhokoli 

pokusu o nápravu jednání orgánu veřejné moci, oprávněně pociťovaného ve veřejnosti 

jako nepřiměřené a nespravedlivé, vytváří jednoznačné negativní důsledky pro vnímání 

práva, v naší společnosti navíc silně poškozeného již v minulosti vládnoucími režimy 

totalitními. Tedy zjednodušeně řečeno, jde i o to, aby občané nerezignovali a aby byli 

nejen teorií, nýbrž i praxí orgánů českého státu posilováni v přesvědčení, že stará 

sentence „summum ius, summa (semper) iniuria“ v demokratickém právním státu místo 

nemá.  

 

4.4. Případ „Melčák“  

 Ústavní soud ČR se dne 1.9. 2009  vydal na dosud nejrozporuplnější cestu ve 

své historii, která vedla k nejzajímavější sérii rozhodnutí ve věci ochrany podstatných 

náležitostí demokratického právního státu . Toho dne publikoval usnesení pod sp. zn. 

Pl. ÚS 24/09, jehož obsahem bylo vydání předběžného opatření, kterým se odkládala 

vykonatelnost rozhodnutí prezidenta o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR (č. 207/2009 Sb.). Příslušné rozhodnutí prezidenta stanovovalo termín 

voleb na základě ústavního zákona č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období 

Poslanecké sněmovny (dále ústavní zákon o zkrácení volebního období), kterým se 

                                                 
171 ÚS pouze vydal určitá doporučení směřovaná zejména obecným soudům, když se například ptá, zda navrhovateli 

sledovaného zájmu by nemohly vyjít vstříc obecné soudy v řízeních o tom, kdo a jak je napadené amnestie (v její 

aboliční části) účasten. Logicky se podle ÚS nabízí výklad restriktivní, a proto by kupříkladu v případě obviněných, 

kteří se jako uprchlí vyhýbali trestnímu stíhání, mohlo být uváženo, zda do rozhodné doby trestního stíhání (osmi 

roků) tomu korespondující dobu nezapočítat. Obdobně se dle ÚS otevírá výkladová otázka, zda přiměřeně 

nepostupovat i ve vztahu k těm, kteří (prokazatelně) zjevným obstrukčním chováním v řízení výlučně způsobili 

relevantní prodloužení jejich trestního stíhání, neboť i zde by mohl být zpochybněn samotný důvod aboličního 

rozhodnutí („dobra“ ve smyslu bodů 23 a 25 výše), jenž nutně tkví v té „nepřiměřené“ době trestního stíhání, která 

jde na vrub veřejné moci.  
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Parlament ČR rozhodl, jak název uvozuje, zkrátit volební období tehdejší Poslanecké 

sněmovny a vyřešit tak vleklou politickou krizi.  

Jednalo se o obdobný ústavní zákon, jako ten, který byl užit na řešení podobné 

krize v roce 1998 (úst. z. č. 69/1998 Sb.). Důvodová zpráva zákona o zkrácení 

volebního období na vzor z roku 1998 ostatně výslovně odkazuje.172 Již první ústavní 

zákon o zkrácení volebního období však vyvolal nesouhlasné reakce odborné veřejnosti, 

která toto řešení  odmítala jako vytváření „stínové ústavy“.173  

 Ústavní soud jednal rychle a již 10. září 2009 přednesl nález, jehož výrok 

obsahoval rozhodnutí, že ústavní zákon o zkrácení volebního období se zrušuje dnem 

vyhlášení nálezu, a že rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky, pozbývá platnosti současně s příslušným 

ústavním zákonem. Tento nález je tedy vrcholem judikatury ÚS k danému tématu. 

Jaké však byly nosné důvody rozhodnutí? 

Ústavní soud v prvé řadě dovodil, že ústavní zákon o zkrácení volebního období 

zasáhl do materiálního jádra Ústavy.174 ÚS potvrdil, že chápe čl. 9 odst. 2 Ústavy jako 

normativní, a to zejména na základě komparativních argumentů: „Stejně jak je 

v německém případě čl. 79 odst. 3 Základního zákona reakcí na nedemokratický vývoj a 

nacistickou zvůli v období před rokem 1945 (a obdobně pak čl. 44 odst. 3 Spolkové 

ústavy Rakouské republiky), je čl. 9 odst. 2 Ústavy důsledkem zkušeností s úpadkem 

právní kultury a pošlapáváním základních práv v době čtyřicetileté vlády 

komunistického režimu v Československu.“, z čehož podle ÚS lze dovodit, že „ochrana 

materiálního jádra Ústavy, tj. imperativ nezměnitelnosti podstatných náležitostí 

demokratického právního státu dle čl. 9 odst. 2 Ústavy, není pouhým apelem, 

proklamací, nýbrž ústavním ustanovením s normativními důsledky.“ Toto odůvodnění 

není překvapivé, pokud ho srovnáme s celosvětovým trendem (viz kapitola 2).175 

Proti těmto obecným závěrům se kritika příliš nevymezila a nebyla tak ani 

akcentována teze „monologů ústavodárce“, podle které jsou ustanovení podobná čl. 9 

odst. 2 pouze politické proklamace bez právních důsledků.176 Ač tedy lze tvrdit, že je 

                                                 
172 Důvodová zpráva k ústavnímu zákonu č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké 

sněmovny. Blíže k samotnému úst. z. č. 69/1998 Sb. a debatě k jeho vzniku viz např. HOLLÄNDER, Pavel. 

Konštruktívná metafyzika alebo imperativ nezmenitelnosti materiálného ohniska Ústavy. IN: Pavel Holländer. 

Filipika proti redukcionizmu: (texty z filozofie práva). 1. vyd. Bratislava: Kalligram, 2009, str. 75n.  
173 Např. FILIP, Jan. Zkrácení volebního období. Parlamentní zpravodaj. Č. 12/1997-98, str. 132-134 nebo 

HOLLÄNDER, Pavel. Filosofie práva. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. str. 47-73 
174 K pojmu viz kapitola  3.2 
175 Více např. v GÖZLER, Kemal. Judicial review of constitutional amendments. A comparative study. Bursa : Ekin 

Press, 2008. str. 55-66 
176 Tento pojem akcentoval často František Weyr.  
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obecně čl. 9. odst. 2 chápán jako normativní, zakládající práva a povinnosti, nelze tvrdit, 

že by panovala obecná shoda na konkrétních důsledcích této závaznosti a v prvé řadě 

ani na otázce, jaký orgán by měl ve věci jednat. Zdeněk Kühn upozorňuje na fakt, že 

všech patnáct soudců se shodlo na tom, že za určitých okolností má pravomoc 

rozhodovat o protiústavnosti „ústavních“ zákonů Ústavní soud. Tuto pravomoc a její 

meze jsou však podle něj většinou pléna ÚS a dvěma disentujícími soudci chápány 

odlišně. 177 Kühn se však zejména pozastavuje nad tím, že v nálezu chybí daleko 

obsáhlejší diskuze o tom, proč právě ÚS a ne někdo jiný má být finálním arbitrem 

porušení čl. 9 odst. 2 Ústavy. ÚS tuto odpověď v podstatě předjímá bez dalšího.178 ÚS 

konkrétně uvádí „..bez uvedeného promítnutí čl. 9 odst. 2 Ústavy do interpretace 

ustanovení čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy by v něm zakotvená nepřípustnost změny 

podstatných náležitostí demokratického právního státu pozbyla normativní povahy a 

zůstala toliko politickou, příp. morální výzvou.“179 ÚS navíc akcentuje, že „..vývoj 

demokratické ústavnosti v demokratických zemích v současnosti zdůrazňuje ochranu 

hodnot identifikujících ústavní systém svobody a demokracie, včetně alternativy 

soudního přezkumu ústavních změn“ a připomíná opět i komparativní argument 

s odkazem na SRN „..vycházeje z kritiky legislativní praxe, jež formou přijímání 

ústavních zákonů v oblastech materie jednoduchého práva obchází přezkumnou 

pravomoc Ústavního soudu, dochází soud k závěru, dle něhož takovýmto postupem 

ústavodárce „nemůže směřovat“ k prolamování základních principů Spolkové 

ústavy.“180    

Hlavní argument zastánců této kompetence ÚS je tak lakonicky, ale výstižně 

formulován Janem Kyselou: „Chceme-li ji (ústavu) však chránit rovněž před 

nedodržováním, porušováním či obcházením, je politická kontrola nedostatečná, 

protože příliš spoléhá na to, že ústava bude svými adresáty ctěna. Proto ke kontrole 

interní (politické) přistupuje kontrola vnější (soudní).“181   

 Kritici se však takovému vidění světa brání a naopak věří v důležitou roli Senátu 

a tedy v určitý druh politické kontroly a demokratického korektivu ústavodárce.182 

                                                 
177 KÜHN, Zdeněk. Nad nálezem Ústavního soudu ve věci protiústavního „ústavního“ zákona č. 195/2009 Sb. Právní 

rozhledy. 2010. čís. 1. str. 20 
178 Tamtéž 
179 Pl.ÚS 27/09, bod. IV.  
180 Tamtéž. 
181 KYSELA, Jan. Předpoklady soudní kontroly ústavnosti ústavních zákonů. Jurisprudence. č. 1/2010. str. 28-29 
182 Např. MIKULE, Vladimír.: Může Ústavní soud zrušit ústavní zákon? In: Jurisprudence č. 1/2010 či SUCHÁNEK, 

Radovan. Nepohodlné články Ústavy aneb co nezměníme, to pomineme nebo vyložíme In: Petr Mlsna. Ústava ČR - 

vznik, vývoj a perspektivy. Vyd.1. Praha: Leges, 2011 
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Václav Pavlíček k tomu uvádí, že se ÚS postavil nad shodné rozhodnutí obou komor 

Parlamentu přijaté podle Ústavy jako projevu moci ústavodárné, a tím zpochybnil i 

důvodnost existence Senátu, který měl být zárukou ústavnosti před případným 

neuváženým rozhodnutím Poslanecké sněmovny.183  

Dalším důležitým argumentem je pak vázanost samotného ÚS ústavním 

pořádkem, zejména čl. 2 odst. 3. Ústavy: Státní moc slouží všem občanům a lze ji 

uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.  Podle kritiků 

rozhodnutí „Melčák“ je Ústavní soud jednou z prvních institucí, která by měla cítit a ctít 

omezení samotnou Ústavou a nejednat extra legem.184 Například Jan Bárta pak tuto 

myšlenku rozvíjí a kritizuje ÚS za zásah do dělby moci.185 

Neplatí ani, že by judikatura ÚS jasně naznačovala a po vzoru Nejvyššího soudu 

Spojených států budovala pozici pro ÚS k takto razantnímu kroku. Zdeněk Kühn 

upozorňuje právě na fakt, že se judikatura ÚS nikdy expressis verbis nevyslovila 

k pravomoci ÚS sankcionovat porušení čl. 9 odst. 2 Ústavy, nota bene derogací 

ústavního zákona.186 Odborná veřejnost tak byla tímto aktem spíše zaskočena.187  

Dokonce sám ÚS ve svém nálezu Pl.ÚS 21/01 ve věci zákona o státním rozpočtu z 

hlediska účasti Senátu v legislativním procesu ze dne 13.2.2002 dospěl názoru, že podle 

čl. 88 odst. 2 Ústavy jsou soudci Ústavního soudu ústavními zákony vázáni, takže 

Ústavní soud není oprávněn ustanovení obsažená v ústavních zákonech přezkoumávat 

(případně dokonce rušit) ( jeho úkolem je toliko - v konkrétních případech - jejich 

interpretace). V nálezu „Melčák“ se s touto svou předešlou judikaturou vypořádal ÚS 

toliko formálně, když ji označil za obiter dictum, které pro něj na rozdíl od výroku není 

závazné.  

                                                 
183  Podle Pavlíčka tím ÚS navíc založil právní nejistotu v základní otázce ústavního státu – co je ústavou, jak se 

ústavní zákony přijímají a kdo je legitimním ústavodárcem.  Viz PAVLÍČEK, Václav. Kdo je v České republice 

ústavodárcem a problém suverenity. IN.  Marie Vanduchová a Jaromír Hořák (ed.). Na křižovatkách práva: pocta 

Janu Musilovi k sedmdesátým narozeninám. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, c2011. 
184 Viz disent Jana Musila. Více k tomu např. SOBEK, Tomáš. Lední medvěd není medvěd, ústavní zákon není 

zákon. [2012-10-29]. Dostupné z <: http://jinepravo.blogspot.cz/2009/09/tomas-sobek-ledni-medved-neni-

medved.html >. Sám ÚS k tomu judikoval (a v příslušném nálezu dokonce připomněl): "Nemá-li se sám Ústavní soud 

jako ústavní orgán, tj. orgán veřejné moci, dopouštět libovůle, jejímuž zákazu je sám také podroben, neboť i Ústavní 

soud, či právě on, je povinen respektovat rámec ústavního státu, v němž je výkon libovůle orgánům veřejné moci 

striktně zapovězen, musí se cítit vázán svými vlastními rozhodnutími, která může svou judikaturou překonat jen za 

určitých podmínek. Tento postulát lze přitom charakterizovat jako podstatnou náležitost demokratického právního 

státu (čl. 1 odst. 1 ve spojení s čl. 9 odst. 2 Ústavy)." (nález sp. zn. Pl. ÚS 11/02 ze dne 11. 6. 2003 ve věci platů 

soudců). 
185 BÁRTA, Jan. Modus operandi ústavních delikventů, Právník č. 5/2010. 
186 KÜHN, Zdeněk. Nad nálezem Ústavního soudu ve věci protiústavního „ústavního“ zákona č. 195/2009 Sb. Právní 

rozhledy. 2010. čís. 1. str. 21 
187 Nicméně nikoliv pouze samotným faktem, že by ÚS mohl přezkoumávat akty ústavodárce, jako spíše jeho 

konkrétním provedením. Např. MIKULE, Vladimír. Může Ústavní soud zrušit ústavní zákon? Jurisprudence. č. 

1/2010. str. 20 nebo WINTR, Jan. Desáté září českého ústavního systému. Jurisprudence. č. 1/2010. str. 8 

http://jinepravo.blogspot.cz/2009/09/tomas-sobek-ledni-medved-neni-medved.html
http://jinepravo.blogspot.cz/2009/09/tomas-sobek-ledni-medved-neni-medved.html
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Navíc ÚS ústavní zákon přímo zrušil, místo aby ho „pouze“ prohlásil za nicotný 

z důvodu nedostatku kompetence, a to patrně spíše z pragmatických důvodů.188  

Třetím argumentem stojícím již mezi procesní a meritorní stránkou věci je 

argument komparativní. Pokud totiž ÚS vzpomíná svůj německý protějšek, činí tak na 

obecné úrovni. Úprava je však v Německu značně odlišná (viz bod 0). Jak uvádí 

komentář k Ústavě „Očividným rozdílem české a německé úpravy je nicméně bližší 

specifikace materiálního ohniska: zatímco německá úprava je poměrně konkrétní, 

přenechává komentované ustanovení (čl. 9 odst. 2 – pozn. autora) značný prostor pro 

výklad pojmu „podstatné náležitosti demokratického právního státu.“189 ÚS tak má 

vlastně prostor pro překročení stínu německého Ústavního soudu, jelikož je česká 

úprava mnohem flexibilnější.190 Nicméně stojí za zamyšlení, jestli by taková flexibilita 

neměla vést ještě k větší zdrženlivosti a zejména ke snaze vyhnout se překvapivým 

zásahům.191 

Ústavní soud patrně uvažoval v praktických intencích a neviděl kromě sebe 

samého jinou instituci schopnou čelit případnému zásahu do podstatných náležitostí 

demokratického právního státu. V této souvislosti je často akcentován lid, jako suverén, 

ale taktéž institut demokratického právního státu.192  Lid je skutečným ústavodárcem, 

vychází z něj veškerá moc a dokonce má ústavně zakotveno právo na odpor (čl. 23 

Ústavy).193 Není to však jen lid, který může své právo na odpor užít opravdu až 

v extrémním případě rozvratu státu a nefunkčnosti jeho demokratických institucí. Je to i 

                                                 
188 Viz k tomu blíže MOLEK, Pavel; Hluboce inspirující nález Pl. ÚS 27/09 a utržené ucho materiálního jádra 

Ústavy; Soudní rozhledy č. 10/ 2009, str. 371.  
189 ŠIMÍČEK, Vojtěch. IN: BAHÝĽOVÁ, Lenka, FILIP, Jan. Ústava České republiky : komentář. Praha : Linde, 

2010. str. 154 
190 Václav Pavlíček však ostře kritizuje tuto inspiraci německým právním řádem, když si podle něj ÚS  ve svých 

útocích na právní positivismus při výkladu ústavy nevšímá kontextu jiné epochy německého právního systému, 

konkrétně situace, kdy přirozeným právem odůvodňoval německý totalitní stát svou politiku antisemitismu, včetně 

expropriace Židů a způsobu jejich likvidace. Podle Pavlíčka ÚS analýzu vlastně neprovádí, jen přejímá tvrzení 

některých německých autorů a v některých případech jejich prostřednictvím názory nacistické právní filozofie, jež 

byla namířena proti parlamentní demokracii a principům svrchovanosti zákona, právní jistotě a koncepci právního 

státu.  Viz PAVLÍČEK, Václav. Kdo je v České republice ústavodárcem a problém suverenity. IN.  Marie 

Vanduchová a Jaromír Hořák (ed.). Na křižovatkách práva: pocta Janu Musilovi k sedmdesátým narozeninám. Vyd. 

1. Praha: C.H. Beck, c2011. Je však nutné dodat, že charakteristika právního positivismu není úplně jednoduchá ani 

v této souvislosti. K tomuto pojmu viz. např. výstižně  SHAPIRO, Scott. Legality. Cambridge, Mass.: Harvard 

University Press, 2011 
191 Ostatně před nimi již před časem varovali Zdeněk Kűhn a Jan Kysla ve svém slavném článku KÜHN, Zdeněk. 

KYSELA, Jan. Je ústavou vždy to, co Ústavní soud řekne, že ústava je? (Euronovela Ústavy ve světle překvapivého 

nálezu Ústavního soudu), Časopis pro právní vědu a praxi, 2002, č. 3, str. 199 – 214. Autoři se již tehdy přikláněli 

k obecné tezi, že ÚS může sankcionovat akty ústavodárce ultra vires, které by byly v rozporu s podstatnými 

náležitostmi demokratického právního státu , nabádali však k uvážlivé aplikaci takové kompetence. 
192 Petr Pithart do něj však naději nevkládá, obává se toho, že lid již z principu nejedná většinou odpovědně, jelikož 

odpovědnost má jen sám vůči sobě. (Viz GRINC, Jan. PREUSS, Ondřej. Zpráva o vědecké konferenci „Odpovědnost 

v demokratickém právním státě“ konané v Praze na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, červen 2012. Právník, roč. 

2012, č. 10). 
193 Respektive každý občan. K odporu obecně a k jeho subjektivnímu vs. objektivnímu charakteru viz. KYSELA, Jan. 

Právo na odpor a občanskou neposlušnost. Vyd. 2. Brno: Vydalo nakladatelství Doplněk, 2006. 
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občanská společnost, kdo může korigovat ústavodárce, ať již pokojnými, ale i 

masovými demonstracemi či jinými formami protestu (lze si představit celou škálu od 

individuálních hladovek až po mohutné politické stávky zaručené v čl. 27 Listiny194). 

Jde sice o částečně mimoprávní postup, nicméně český právní řád pro něj má pochopení 

a často může být opravdu jedinou zárukou projevu vůle suveréna.  

Jaké jsou však meritorní důvody zrušení ústavního zákona o zkrácení volebního 

období? Odpověď na tuto otázku není Ústavním soudem předestřena jednoznačně a 

vyvolává často kritiku i u zastánců kompetence Ústavního soudu rušit ústavní 

zákony.195  

Předně je nutné si uvědomit, že důvod zrušení příslušného zákona netkví toliko 

ve faktu, že zasáhl do podstatných náležitostí demokratického právního státu. Ve 

skutečnosti totiž ÚS spojuje ustanovení čl. 9 odst. 1 Ústavy a čl. 9. odst. 2 Ústavy 

(případně v jiných výslovně zmocňujících ustanoveních Ústavy čl. 2 odst. 2, čl. 10a 

odst. 2, čl. 11, čl. 100 odst. 3)) do jedné kompetenční normy. Jde o normu, která je 

určena výlučně ústavodárci, kterému dává návod na změnu či doplnění Ústavy. 

K pochopení této teze je velmi užitečné se seznámit s vlivným a velmi precizním 

článkem místopředsedy Ústavního soudu Pavla Hollandera Materiální ohnisko ústavy a 

diskrece ústavodárce z roku 2005, respektive s prací zejména Adolfa Merkela v článku 

odkazovanou.196 

Jak si všímá Zdeněk Kühn, ÚS vnímá čl. 9 odst. 1 Ústavy jako pozitivní část 

kompetenční normy a čl. 9. odst. 2, jako negativní část kompetenční normy. Aby mohl 

být ústavní zákon prohlášen za protiústavní, musí být porušena alespoň jedna ze tří 

podmínek (I) podmínka procedurální (přijetí řádným legislativním procesem), (II) 

podmínku kompetence (zmocnění) dle čl. 9 odst. 1 Ústavy anebo dle jiného výslovného 

ústavního zmocnění (čl. 2 odst. 2, čl. 10a odst. 2, čl. 11, čl. 100 odst. 3 Úst), a konečně 

(III) podmínku materiální, stanovenou v čl. 9 odst. 2 Ústavy.197  

ÚS soud však vnímá podmínku II. a III. jako jednu neoddělitelnou kompetenční 

normu.  Závěr příslušného nálezu nás v tom utvrzuje: ÚS vzhledem k „ústavně 

nepřípustné individuální a retroaktivní povaze ústavního zákona č. 195/2009 Sb.“ 

                                                 
194 Více k tomu viz PREUSS, Ondřej. Jaké jsou důsledky politické stávky? Právní rozhledy, č. 20/2011. 

  a KYSELA, Jan. K politické stávce v ústavním řádu ČR aneb když je interpret tvůrcem. Právní rozhledy, č. 4/2012. 
195 Např. KÜHN, Zdeněk. Nad nálezem Ústavního soudu ve věci protiústavního „ústavního“ zákona č. 195/2009 Sb. 

Právní rozhledy. 2010. čís. 1. 
196 HOLLÄNDER, Pavel.: Materiální ohnisko ústavy a diskrece ústavodárce, Právník, roč. 2005, č. 4 

 
197 KÜHN, Zdeněk. Nad nálezem Ústavního soudu ve věci protiústavního „ústavního“ zákona č. 195/2009 Sb. Právní 

rozhledy. 2010. čís. 1. 
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dospěl „k závěru o porušení čl. 9 odst. 1 Ústavy, čl. 21 odst. 2 Listiny ve spojení s čl. 16 

odst. 1 Ústavy a čl. 1 odst. 1 Ústavy v intenzitě zakládající zásah do čl. 9 odst. 2 

Ústavy“.198  

Ústavní zákon tak musí být přijat ve formálně správném procesu a zároveň 

nesmí vybočit z kompetenční normy v čl. 9. Jakékoliv meritorní porušení podstatných 

náležitostí demokratického právního státu je tak zároveň aktem ultra vires, tedy mimo 

kompetenci. Procesní a věcný podklad rozhodnutí nelze dle ÚS (či spíše většiny pléna) 

oddělit.  Ústavodárce, který se pokusí zasáhnout do podstatných náležitostí 

demokratického právního státu , respektive je změnit či odstranit se dostane mimo svou 

kompetenci a k takovému jednání mu bude chybět zmocnění. Ostatně již Hans Kelsen 

uvažoval obdobně. 

Problematické na tomto vnímání je samozřejmě zejména jednoznačné chápání 

ústavodárce jako moci ustavené. Ústavodárce totiž může v praxi často stát na pomezí 

dvou světů a pravidla hry upravovat. Pokud by toho nebyl schopen, není toho schopen 

nikdo. Základním kritickým argumentem je teze, že Ústavu může její tvůrce (suverén) 

měnit i bez výslovného zmocnění.  

ÚS chápe nutnost změn ústavního pořádku, odmítá však jeho jednorázové 

„prolomení“.199 Tím se pomalu přibližujeme k hlavnímu konkrétnímu argumentu ÚS 

v příslušné věci. Tímto argumentem je zákaz „individuálního“ zákona. Takový zákon 

není podle ÚS zákonem v materiálním slova smyslu, jelikož jedním ze základních 

znaků zákona je jeho obecnost.   

I tento konkrétní argument krásně podtrhává skutečnost, že se stále pohybujeme 

na pomezí procesního a meritorního chápání omezení ústavodárce.  Podle Zdeňka 

Kühna ústavní zákon ad hoc (pro jedinečný případ) není ani doplněním, ani změnou 

Ústavy. Obsahově ústavní zákon pro jedinečný případ může nabýt dvou podob – buď 

časově omezené suspendování Ústavy anebo věcnou, resp. osobní výjimku z obecné 

platnosti ústavní úpravy.200 

                                                 
198 Pl.ÚS 27/09, bod. IV. 
199 Tento bod však kritizuje např. disentující soudce Vladimír Kůrka: „Při bližším pohledu se však stává 

odůvodnitelným, že o "doplnění" Ústavy přesto jít může; i zákon "pro jedno použití" je trvalou součástí právního 

řádu, a okolnost, že po své aplikaci (a tím "vyčerpání") se již fakticky neuplatní (nemohou podle něj vznikat ani se jím 

řídit další společenské vztahy jakožto vztahy právní), je zde bez významu. Takový zákon tedy Ústavu doplňuje tak, že 

oproti ní dokonce v konkrétní situaci získává přednost, v jistém smyslu v postavení speciality (přídomky jako 

"suspenze", odložení Ústavy apod. mají dopad než expresivní).“ K pojmu prolomení se vrací i Alexander Brostel, 

který tuto praxi obecně kritizuje frází: Pohoda, klídek, tabáček. Viz BRÖSTL, Alexander. O ústavnosti ústavných 

zákonov. IN: Zdeněk Masopust, Hana Jermanová (ed.): Metamorfózy práva ve střední Evropě. Praha: Ústav státu a 

práva, 2008, str. 19.  
200 KÜHN, Zdeněk.  Nad úterním usnesením ÚS o ústavní stížnosti M. Melčáka. Dostupné z: 

<http://http://jinepravo.blogspot.cz/2009/09/nad-uternim-usnesenim-us-o-ustavni.html> [1.6. 2010]. 



Rigorózní práce  Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu v 

judikatuře Ústavního soudu ČR 

 

75 

 

Další vyvstalá otázka je již plně srozumitelná, totiž zda je individuální zákon 

postrádající obecnost naprosto nepřípustný. Samotný ÚS chápe, že tomu tak není 

absolutně. Zejména zákony naopak chránící podstatné náležitosti demokratického 

právního státu je ochoten považovat za zákony, i když postrádají obecnost. Jde 

například o restituční zákony.201  Za přípustné zákony pak samozřejmě ÚS považuje 

obecně zejména zákon o státním rozpočtu a další individuální zákony, k jejichž 

vydávání však Ústava výslovně zmocňuje. Jde např. o ústavní zákony o státních 

hranicích (čl. 11 Ústavy) či o zřízení vyšších samosprávných celků (čl. 100 odst. 3 

Ústavy). Nepřímo je pak takovým zmocněním čl. 2. odst. 2 Ústavy, na základě kterého 

byl přijat ústavní zákon o referendu i vstupu do Evropské unie. 

Je tomu však skutečně tak, že jiné individuální zákony, ke kterým výslovné 

zmocnění chybí, jsou automaticky nepřípustné?202 Např. Masarykova universita byla 

zřízena individuálním zákonem č. 50/1919 Sb. Je takový zákon automaticky pro svou 

individuálnost ultra vires? Ústavní soud se brání takto: „Je-li nucen Ústavní soud 

odpovědět na otázku, zmocňuje-li čl. 9 odst. 1 Ústavy Parlament rovněž k vydávání 

individuálních právních aktů formou ústavních zákonů (např. k vydávání trestních 

rozsudků vůči konkrétním osobám za konkrétní skutek, k vydávání správních 

rozhodnutí o vyvlastnění, ke zkrácení funkčního období konkrétního představitele 

státního orgánu, atd., atd.), odpověď zní – nikoli!“.203 

Ústavní soud tedy argumentuje nejsilnějším možným příkladem. Nicméně i na 

ten dokázala doktrína reagovat, když Václav Pavlíček připomíná postup francouzského 

senátu, v souvislosti s trvajícím antisemitismem vojenských soudů v průběhu 

Dreyfusovy aféry.204 Ač je tedy základem pro postup ÚS kompetenční norma určená 

ústavodárci, není možné ji vyložit bez přihlédnutí k intenzitě jejího porušení a neplatí 

tedy obecně teze o zákazu obecnosti ústavního zákona, ač to tak ÚS vnímá s odkazem 

na to, že obecnost zákona je sama o sobě podstatnou náležitostí demokratického 

právního státu zásadní pro dělbu moci. Navíc kritici tohoto postupu argumentují tak, že 

„zmocnění“ v Ústavě, které výslovně požaduje ke konkrétnímu aktu formu ústavního 

                                                 
201 Např. tzv. výčtový zákon (z. č. 298/1990 Sb.), kterým se prováděla částečná restituce církevního majetku.  
202 Např. Jan Musil ve svém disentu k nálezu Pl.ÚS 27/09 uvádí: „Domnívám se, že forma "neobecného" zákona je 

sice legislativně-technicky nevhodná a nežádoucí, avšak sama o sobě je hodnotově neutrální. Porušením ústavnosti se 

stává toliko tehdy, jestliže tato forma opravdu je způsobilá v dané normativní materii vyvolat ohrožení nebo porušení 

základních práv. Požadavek obecnosti právní normy není sám o sobě součástí podstatných náležitostí 

demokratického právního státu.“ 
203 Pl.ÚS 27/09, bod. IV. 
204 PAVLÍČEK, Václav. Kdo je v České republice ústavodárcem a problém suverenity. IN.  Marie Vanduchová a 

Jaromír Hořák (ed.). Na křižovatkách práva: pocta Janu Musilovi k sedmdesátým narozeninám. Vyd. 1. Praha: C.H. 

Beck, c2011. 
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zákona, není vlastně zmocnění, ale spíše výhradou ústavního zákona. Tedy pojistkou, 

aby daný institut nemohl být měněn jiným podústavním předpisem a nikoliv omezením 

ústavodárce.205 

Je však skutečně ústavní zákon o zkrácení volebního období pouhým 

individuálním právním aktem? Jinými slovy, není alespoň částečně obecnou normou? 

Obecnost, respektive individualita není černobílou kategorií a tvoří spíše škálu. Na 

jedné straně existují normy týkající se pouze jednoho konkrétního jednotlivce a jednoho 

konkrétního případu, na druhé straně mohou být normy týkající se všech a všeho (např. 

normy zaručující absolutní věcná práva).206  

Ústavní zákon o zkrácení volebního období se týkal konkrétních poslanců pouze 

přeneseně, zabýval se obecněji poslaneckou sněmovnou nehledě na to, kdo byl či nebyl 

v konkrétním okamžiku jejím členem. Nemohl tedy být namířen přímo vůči konkrétním 

lidem. Koho konkrétně se dotkne, určovaly až další normy, zejména samotná Ústava a 

zákon o volbách do Parlamentu ČR (z.č. 247/1995 Sb.).207  

ÚS k tomu uvádí, že se příslušný zákon týká „nikoli obecně vymezeného okruhu 

adresátů a situací, nýbrž konkrétně určeného subjektu (Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky zvolené v roce 2006) a konkrétní situace (skončení jejího 

volebního období dnem voleb, jež se mají konat do 15. října 2009, a zkrácení lhůt dle 

zákona o volbách do Parlamentu České republiky a dle soudního řádu správního pouze 

pro tento případ)“. 

 Je samozřejmě pravdou, že jde o individuálnější akt, než je běžné, nicméně 

nepostrádá alespoň základ obecnosti, neruší mandáty konkrétním poslancům a je tak na 

pomyslné škále méně intenzivněji individuální a tedy v očích ÚS „přípustnější“. 

Druhým právním argumentem je porušení zákazu pravé retroaktivity. ÚS 

dovozuje: „Pro pravou retroaktivitu tudíž platí, že lex posterior ruší (neuznává) právní 

účinky v době účinnosti legis prioris, popřípadě vyvolává nebo spojuje práva a 

povinnosti subjektů s takovými skutečnostmi, jež v době účinnosti legis prioris neměly 

povahu právních skutečností..“ a pokračuje vyvrácením dalšího protiargumentu:  

                                                 
205 Viz např. SUCHÁNEK, Radovan. Nepohodlné články Ústavy aneb co nezměníme, to pomineme nebo vyložíme 

In: Petr Mlsna. Ústava ČR - vznik, vývoj a perspektivy. Vyd. 1. Praha: Leges, 2011, str. 113. 
206 Sám ÚS ve svém usnesení ve věci Amnestie (viz výše)  připomněl: Jak již zaznamenal František Weyr, „protiklad 

obecných a konkrétních norem jest nutně pouze relativní, tj. že táž norma může se jeviti jako obecná (vzhledem k jiné 

konkrétnější) a konkrétní vzhledem k jiné obecnější“ (srov. Weyr, František. Teorie práva. Brno-Praha: Orbis, 1936, 

s. 43). 
207 Obdobně argumentuje i Radovan Suchánek. Viz. SUCHÁNEK, Radovan. Nepohodlné články Ústavy aneb co 

nezměníme, to pomineme nebo vyložíme In: Petr Mlsna. Ústava ČR - vznik, vývoj a perspektivy. Vyd. 1. Praha: 

Leges, 2011, str. 111 
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„Existuje zásadní rozdíl v úpravě zkrácení volebního období České národní rady 

ústavním zákonem č. 64/1990 Sb., o volebním období České národní rady, na straně 

jedné, a zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

ústavními zákony č. 69/1998 Sb. a č. 195/2009 Sb. na straně druhé. První z uvedených 

tří ústavních zákonů byl přijat před konáním voleb a konstituováním zastupitelského 

sboru, dva další pak po jeho konstituování. Byly jimi tudíž se zpětnou účinností 

stanoveny podmínky uplatnění volebního práva (aktivního i pasivního). Se zpětnými 

účinky byly změněny předpoklady, na základě znalosti kterých bylo voliči rozhodováno 

ve volbách do Poslanecké sněmovny.“208  

 Argument „retroaktivity“ byl však podroben i nejtvrdší kritice ze strany odborné 

veřejnosti. Například Zdeněk Kühn se pozastavuje nad tím, že proč ÚS nezkoumal, zda 

nemohlo jít o retroaktivitu nepravou.209  Jan Wintr dodává, že ačkoli nález výslovně 

neříká, že ústavní zákon o zkrácení volebního období zakládá pravou retroaktivitu, snaží 

se podle jeho názoru v odst. 1 a 2 části VI./b tento dojem vzbudit. Je ale přesvědčen, že 

napadený ústavní zákon zakládá retroaktivitu nepravou, protože nepůsobí pro dobu 

minulou, ale teprve na dobu po začátku své účinnosti (platnost a účinnost zákona počala 

dnem vyhlášení 29. června 2009) stanovuje, že běžící volební období neskončí v červnu 

2010, nýbrž v říjnu 2009.210 

Tím se přibližujeme k poslednímu klubku argumentů. Účelem přijetí ústavního 

zákona o zkrácení volebního období byla zejména rychlost řešení vládní (parlamentní) 

krize pomocí snadného a čistého vypsání předčasných voleb. Ovšem dle názoru ÚS, 

bylo tohoto cíle možné dosáhnout i postupem dle čl. 35 odst. 1 Ústavy [zejména 

postupem dle písmene b) uvedeného ustanovení Ústavy].211 Důsledkem přijetí 

napadeného ústavního zákona se tak nestala rychlost vyřešení vládní krize, nýbrž posun 

data působení Poslanecké sněmovny až do termínu voleb - v případě, byla-li by 

Poslanecká sněmovna rozpuštěna, konaly by se dle čl. 17 odst. 2 Ústavy volby do 

šedesáti dní po jejím rozpuštění.“ ÚS však ještě pokračuje a tvrdí, že „Prolomení 

ústavní úpravy obsažené v čl. 35 Ústavy kromě toho obchází ústavní účel institutu 

rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jímž je ústavní tlak na 

spojení vyslovení nedůvěry (resp. odepření vyslovení důvěry) vládě s vědomím 

                                                 
208 Pl.ÚS 27/09, bod. VI.b.  
209 KÜHN, Zdeněk. Nad nálezem Ústavního soudu ve věci protiústavního „ústavního“ zákona č. 195/2009 Sb. Právní 

rozhledy. 2010. čís. 1. 
210 WINTR, Jan. Desáté září českého ústavního systému. Jurisprudence. č. č. 1/2010. 
211 b) Poslanecká sněmovna se neusnese do tří měsíců o vládním návrhu zákona, s jehož projednáním spojila vláda 

otázku důvěry. 
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ústavních důsledků v případě absence nové parlamentní většiny schopné vytvořit vládu. 

Nadto zbývá pouze zdůraznit, že tím nejvýznamnějším veřejným zájmem plynoucím z 

čl. 9 odst. 2 Ústavy je vytvoření legitimního Parlamentu na základě ústavně 

nezpochybnitelného právního základu voleb.“212 

 To je jádro problému. ÚS chápe, že je možné Poslaneckou sněmovnu rozpustit 

uprostřed volebního období, chápe, že nemůže konkrétní poslanec počítat s tím, že jeho 

pasivní volební právo (resp. jeho mandát) je absolutním právem bez možnosti vnějšího 

zásahu. ÚS se však nebyl s to smířit s politickým řešením, které zachovalo fungování 

sněmovny až do předčasných voleb, čímž dle jeho názoru nadřadilo jednorázové 

politicky výhodné řešení stabilnímu právnímu řádu. Je to také vnímání ÚS, které 

ospravedlňuje intenzitu zásahu do legitimního očekávání občanů i poslanců a zavdává 

tedy dostatečnou intenzitu nepravé retroaktivity.213 

 Kritici rozhodnutí Ústavního soudu se zde vracejí na počátek celého problému, 

tedy k pojmu podstatné náležitosti demokratického právního státu. Vladimír Mikule se 

pokouší zdůraznit, že je to právě přízvisko „demokratický“, které je v tomto pojmu 

nejpodstatnější.214 Obecně se na ÚS zaostřila kritika, pro jeho nedostatečnou 

argumentaci proporcionality svého zásahu. Zkrácení volebního období je diametrálně 

odlišné od jeho prodloužení, či ad hoc dispozice s volebním obdobím jiného orgánu 

(např. prezidenta). ÚS argumentuje nutností vytvořit legitimní parlament, nicméně do 

pozadí staví otázku legitimity samotného odvozeného ústavodárce, který si uvědomoval 

svou neschopnost řešit aktuální politickou krizi a přál si tedy konzultovat ústavodárce 

originálního, lid.  

 Jan Musil k tomu ve svém brilantním disentu k usnesení ÚS dodává „Při 

porušení jemné balance mezi prvky "demokratický a právní stát" hrozí nebezpečí, že to 

budou koneckonců v poslední instanci právníci, kteří budou "moudře" rozhodovat, co je 

pro stát a pro společnost výhodné a co nikoliv. Oni budou těmi, kdož výkladem vágních, 

netransparentních a sporných juristických pojmů, jako jsou "podstatné náležitosti 

demokratického právního státu", "speciální zákonné zmocnění ke tvorbě ústavních 

předpisů", "retroaktivita" atd., budou určovat pravidla uplatňování moci ve státě a ve 

                                                 
212 Pl.ÚS 27/09, bod. VI./a 
213 Zajímavé je, že následná rychlá novela Ústavy umožňující PSP se rychle rozpustit stejně nevedla ke kýženému 

cíli, tedy k předčasným volbám. Poslanci ČSSD se totiž obávali (či to alespoň proklamovali), že by mohl ÚS zrušit i 

další volby s odkazem na zákaz retroaktivity. Viz např.: Zásadní obrat: ČSSD zastavuje kampaň a chce volby v 

květnu 2010. [2013-10-2]. Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/66792-zasadni-obrat-cssd-

zastavuje-kampan-a-chce-volby-v-kvetnu-2010/ >. 
214 MIKULE, Vladimír.: Může Ústavní soud zrušit ústavní zákon? In: Jurisprudence č. 1/2010 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/66792-zasadni-obrat-cssd-zastavuje-kampan-a-chce-volby-v-kvetnu-2010/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/66792-zasadni-obrat-cssd-zastavuje-kampan-a-chce-volby-v-kvetnu-2010/
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společnosti. Tento trend je výrazem elitářské koncepce "majitelů klíčů k výkladu práva", 

která se v lidských dějinách pravidelně opakuje. Podle mého názoru jde o koncepci 

zhoubnou, nevedoucí k dobrým koncům.“215 

 Z ústavněprávního hlediska proti sobě stojí dvě vidění celého problému 

„Melčák“. Je ustanovení čl. 9 odst. 1 ve spojitosti s čl. 9. odst. 2 kompetenční normou 

nebo výhradou ústavního zákona?   

5. Ochrana podstatných náležitostí demokratického právního státu před 

vnějšími faktory  

 

5.1.  Co jsou vnější faktory? 

 

V dnešní pohnuté době se nelze omezit pouze na vnitrostátní úpravu. Nežijeme 

již dávno v klasické společnosti ovládané národními státy. Stále více je nutné vyrovnat 

se s tlakem mezinárodního společenství či dokonce nadnárodních soukromých 

společností. Tato práce by tedy nebyla úplná, pokud by se nepokusila zasadit dosud 

posuzované závěry i do širšího kontextu mezinárodního prostředí.   

 Pro tento postup hovoří i vývoj nazírání na české ústavní právo. To bylo dříve 

považováno za chudokrevné,216 nicméně v souvislosti s ústavním zákonem č. 395/2001 

Sb., dále jen (“euronovela“)  dostalo nový impulz a v zásadě i novou dimenzi svého 

rozsahu.  

 Jak konkrétně se však tento vývoj promítnul do námi zkoumané otázky možného 

zásahu samotného ústavodárce do podstatných náležitostí demokratického právního 

státu ? 

 Ač to není nikde výslovně zachyceno, tzv. prezidentské mezinárodní smlouvy 

(viz níže) musí v České republice projít podobným schvalovacím procesem jako novely 

Ústavy a mají v zásadě i podobný praktický účinek. Můžeme tedy hovořit o tom, že 

„ústavodárce“ vlastně do fungování ústavního pořádku může zasáhnout i nepřímo 

prostřednictvím vydání souhlasu k ratifikaci mezinárodní smlouvy. 

 Tuto interpretaci ještě posílil ÚS, když ve svém slavném nálezu Pl. ÚS 36/01 ve 

věci odměny a náhrady výdajů správce konkursní podstaty ze dne 25.6.2002 uvedl, že 

rozsah pojmu ústavního pořádku nelze vyložit toliko s ohledem na ustanovení § 112 

                                                 
215 Odlišné stanovisko soudce Ústavního soudu Jana Musila k usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 24/09 z 15. září 

2009, body 16 a 17.  
216 MALENOVSKÝ, Jiří. Ústavní soud ČR a mezinárodní právo, Právník, č.2/2000, str. 105 
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odst. 1 Ústavy, nýbrž i vzhledem k ustanovení čl. 1 odst. 2 Ústavy a do jeho rámce 

zahrnout i ratifikované a vyhlášené mezinárodních smlouvy o lidských právech a 

základních svobodách. 

 V tomto prizmatu je tedy možné ústavní pořádek měnit prostřednictvím 

mezinárodních smluv. Je tedy samozřejmě možné takto i teoreticky zasáhnout do 

podstatných náležitostí demokratického právního státu. Jejich ochrana musí tedy být 

materiální a nikoliv formální, nemůže se zaměřit jen na podústavní zásahy či  pouze na 

ústavní novely.  

 Navíc to nejsou jen lidsko-právní smlouvy, které mohou implicitně zasáhnout do 

ústavního pořádku a do materiálního jádra Ústavy. V souvislosti s evropskou integrací 

je nutné se zaměřit i obecně na smlouvy podle čl. 10a Ústavy, jelikož mezinárodní 

smlouva podle tohoto článku je vždy nevyřčenou novelou Ústavy, pokud ji tedy pro 

určité zjednodušení chápeme za součást českého právního řádu. Jan Wintr k tomu 

uvádí, že smlouva podle čl. 10a Ústavy je implicitní novelou Ústavy minimálně v tom 

ohledu, že se zužují pravomoci některých orgánů České republiky, aniž se to ovšem 

výslovně projevuje v textu Ústavy. Podle čl. 15 Ústavy, zákonodárná moc v České 

republice náleží Parlamentu. Podle čl. 249 a čl. 251 Smlouvy o založení ES, v platném 

znění, k níž Česká republika přistoupila Smlouvou o přistoupení (č. 44/2004 Sb. m. s.), 

však de facto zákonodárná moc v České republice náleží též Radě ES společně s 

Evropským parlamentem, přinejmenším pokud jde o nařízení ES. Zjevně se ale nejedná 

o porušení čl. 15 Ústavy, o rozpor Smlouvy o založení ES s ústavním pořádkem ČR, 

protože pravomoc Parlamentu byla na orgány ES přenesena Ústavou předvídaným a 

předepsaným způsobem, dodává Wintr.217   

 Taková implicitní novela by však mohla zasáhnout do celé škály podstatných 

náležitostí demokratického právního státu, zejména v oblasti demokratické vlády a 

souvisejících volebních zásad.  Jaký je tedy vztah mezinárodních závazků a 

materiálního jádra Ústavy? 

Podstata všech nejasností je lapidární. Jde o závazky z mezinárodního práva, 

jejich závaznost a vynutitelnost. Esencí každého právního systému je plnění závazků. 

Pacta sunt servanda. Tyto závazky jsou však často v přímém střetu s partikulárními a 

aktuálními zájmy států, signatářů mezinárodních smluv. Tím se mnohdy dostávají i do 

                                                 
217 WINTR, Jan. První rozhodnutí Ústavního soudu o ústavnosti mezinárodní smlouvy. Jurisprudence č. 1, 2009, str. 

22   
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střetu s vnitrostátními normami a se svrchovaností a suverenitou států jako takovou a 

mohou být dokonce vnímány jako útok na státní identitu, na ohnisko jejich Ústavy.  

Pokud tedy shrneme tento bod, tak zásah do podstatných náležitostí 

demokratického právního státu , kterého se může dopustit „ústavodárce“ 

prostřednictvím implicitní novely ústavního pořádku je veden formou mezinárodní 

smlouvy a k tomuto pojmu viz další kapitola.  

 

5.2. Vztah mezinárodního a vnitrostátního práva  

 

Abychom mohli postihnout, jak se bránit zásahům do podstatných náležitostí 

demokratického právního státu  z mezinárodní oblasti a zejména, jak k této otázce 

přistoupil ÚS, musíme ve zkratce osvětlit vztah mezinárodního a vnitrostátního práva.  

Historicky se dělí přístup k otázce vztahu mezi vnitrostátním a mezinárodním 

právem na dva respektive tři druhy.  Jde o přístup monistický, který zná jen jedno 

právo, jeden právní systém. Přístup dualistický, který považuje oba systémy za odlišné, 

nesourodé a pak třetí proud, který je jakousi modifikací dualistické teorie a který 

vychází z reality a praxe států. 

Rozpor mezi jednotlivými přístupy není již tak široký, jak by se mohlo zdát. 

Nicméně každý stát přistupuje k mezinárodnímu právu trochu jinak a z trochu jiné 

pozice. Od toho se odvíjí i interpretace mezinárodního práva jeho vlastními orgány a 

jeho vztah k mezinárodním smlouvám a jejich případná kontrola. Je totiž pravdou, že 

praktický význam obou hlavních systémových teorií není velký.218 

Otázku poměru mezinárodního a vnitrostátního práva lze také přeneseně chápat 

jako svéráznou kolektivní hru tak, jak tvrdí prof. Malenovský, jež probíhá na hřišti 

zvaném právo a jíž se účastní dvě družstva. Jedno tvoří tvůrci, adresáti a vědci 

vnitrostátního práva, druhé tvoří tvůrci, adresáti a vědci mezinárodního práva. Každá 

kolektivní hra předpokládá souhru (vzájemné vztahy a kontakty) uvnitř každého z 

družstev, ale i vzájemnou interakci obou družstev.219 

Vnějšími faktory zde tedy chápeme jakékoliv mezinárodněprávní závazky, které 

je stát nucen včlenit do svého právního řádu, či je jako součást právního řádu chápat. Je 

                                                 
218  Viz. MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní právo veřejné: jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům, 

zvláště k právu českému. 5., podstatně upr. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, str. 416 
219  Tamtéž, str. 407 
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však zřejmé, že pouze závazky nejvyšší právní síly mohou ohrozit samotné materiální 

jádro Ústavy.  

Takové závazky jsou zpravidla uvozeny mezinárodní smlouvu.  

Mezinárodní smlouva jako taková je definována ve Vídeňské úmluvě o smluvním 

právu, bibli mezinárodního práva (dále jen „Vídeňská úmluva“).220 Ta je základním 

dokumentem mezinárodního smluvního práva a byla přijata v roce 1969 po dvacetileté 

usilovné kodifikační práci. Platit však začala až v roce 1980 a pro Československo byla 

závazná až od roku 1987 (vyhlášena ve Sbírce zákonů č. 15/1988 Sb.).  "Smlouva" je 

podle ní mezinárodní dohoda, uzavřená mezi státy písemnou formou, řídící se 

mezinárodním právem, sepsaná v jediné nebo ve dvou či více souvisících listinách, ať je 

její název jakýkoliv.221 Definice je to tedy poměrně široká a obecná. 

Důležité je, že mezinárodní smlouva je pramen závazný. Aplikuje ji Mezinárodní 

soudní dvůr, založený pod patronací OSN a na základě Charty OSN v roce 1945.222 

Státy, které platně sjednaly svůj mezinárodněprávní závazek, pak nemohou tento 

závazek, nejen podle Vídeňské úmluvy, neplnit s odkazem na své vnitrostátní právo.223 

To je také jeden z nejpodstatnějších důvodů zavedení kontroly ústavnosti 

mezinárodních smluv a také jeho konstrukce, jako kontroly předběžné tak, aby působila 

jako jakýsi filtr, nepropouštějící do právního řádu státu problematické a neaplikovatelné 

smlouvy. 

České právo zná v zásadě tři druhy mezinárodních smluv: Smlouvy prezidentské, 

vládní a resortní. Toto dělení je opřené zejména o rozhodnutí prezidenta republiky ze 

dne 28. dubna 1993, vyhlášeného pod č. 144/1993 Sb. (dále jen „rozhodnutí o 

přenosu“), ovšem má oporu i v naší právní vědě a tradici.  

Kritériem dělení smluv je zejména procedura jejich schvalování. Smlouvy, které 

podléhají souhlasu parlamentu ČR a ratifikaci jsou považovány za smlouvy 

prezidentské. To jsou právě smlouvy podle čl. 10a a čl. 49 Ústavy, vymezené obsahově, 

např. upravující práva a povinnosti osob či hospodářské, spojenecké, mírové (někdy se 

vymezení zbytečně překrývá). 

                                                 
220 ZEMÁNEK, Jiří. Předběžná kontrola ústavnosti mezinárodních smluv. Parlamentní zpravodaj, č.4/2002, str. 17-

19. 
221 Vídeňská úmluva o smluvním právu. Čl. 2.  odst.1, písmeno a). 
222 Statut Mezinárodního soudního dvora. Čl. 38. 
223 Vídeňská úmluva o smluvním právu. Čl. 27 
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Smlouvy, které nepodléhají ratifikaci, jsou pak smlouvy vládní s výjimkou smluv, 

které svým významem nepřesahují rámec působnosti ústředních správních úřadů, 

přičemž pak jde o smlouvy resortní.224 

ZÚS hovoří pouze o smlouvách podle čl. 10a a čl. 49 Ústavy. Nemůže se tedy 

zabývat smlouvami vládními a resortními. To však podle všeho nevadí, jelikož smlouvy 

vládní a resortní nejsou součástí českého právního řádu, což vyplývá ze znění čl. 10 

Ústavy po „euronovele“, který stanoví, že smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament 

souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu. Tedy dovodíme 

výkladem z opaku, že ostatní smlouvy nejsou.225 Mohou tedy podstatné náležitosti 

demokratického právního státu  ohrozit jen nepřímo. Tyto smlouvy by se totiž neměly 

dotýkat práv a povinností občanů, ani zásadních otázek týkajících se státu či celé 

společnosti. Nejsou to v zásadě samovykonatelné smlouvy a zavazují pouze Českou 

republiku jako takovou.  Není však úplně nepředstavitelné, že by i tyto smlouvy mohly 

být někdy zneužity v politickém boji a k obejití ÚS.  

 

5.3.  Referenční rámec kontroly 

 

V české teorii a praxi je referenční rámec přezkumu poměrně spornou otázkou. 

Čl. 87 odst. 2. Ústavy stanoví, že „…Ústavní soud dále rozhoduje o souladu 

mezinárodní smlouvy podle čl. 10a a čl. 49 s ústavním pořádkem…“ Pojem ústavní 

pořádek je pak vymezen v čl. 112 odst. 1 Ústavy. Je tedy zdánlivě jasné, s čím ÚS 

mezinárodní smlouvu poměřuje. Řízení před ÚS je sice v ZÚS nadepsáno Řízení o 

souladu mezinárodních smluv podle čl. 10a a čl. 49 Ústavy s ústavními zákony, nikoliv 

ústavním pořádkem. Tato nesrovnalost však není zásadní, když uvážíme, že § 71d odst. 

3. ZÚS zní: Při rozhodování posuzuje Ústavní soud obsah mezinárodní smlouvy z 

hlediska jejího souladu s ústavním pořádkem. 

Pokud tuto nesrovnalost překročíme, objeví se další. Podle Vladimíra Balaše je 

záhadou, proč zavázat soudce pouze ústavním pořádkem. Odpovídá si však analýzou 

                                                 

224 Jak píše Jan Kysela: „Tyto smlouvy již nepodléhají ratifikaci, jakkoliv se z ústavy zdá, že ratifikace je univerzální 

způsob vstupu do smluvního závazku, zvolený ústavodárcem z pestřejší palety nabízené mezinárodním právem.“  

KYSELA, Jan. Parlamentní projednávání mezinárodních smluv po novele Ústavy.  Parlamentní zpravodaj, č.4/2002 

str. 15-16.    
225 Viz také ŠŤASTNÝ, Vít. Mezinárodní smlouvy vládní a resortní: vnitrostátní závaznost. Veřejná správa.  [2013-

10-2]. Dostupné z: <http://web.mvcr.cz/archiv2008/2003/casopisy/vs/0526/pril1_info.html>. 

http://web.mvcr.cz/archiv2008/2003/casopisy/vs/0526/pril1_info.html
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rozsahu pojmu ústavní pořádek.226 Do úvahy by tedy dále připadlo vyložit pojem 

ústavní pořádek poněkud extenzivně, nikoliv taxativně. Tak, jak to udělal ÚS ve 

zmiňovaném nálezu Pl. ÚS 36/01 ve věci odměny a náhrady výdajů správce konkursní 

podstaty ze dne 25.6.2002, kdy  do rámce ústavního pořádku zahrnul ratifikované a 

vyhlášené mezinárodních smlouvy o lidských právech a základních svobodách tak, jak 

bylo uvedeno výše. 

Tím spíše tedy dovodíme, že referenčním rámcem vůči každé prezidentské 

smlouvě budou samozřejmě i podstatné náležitosti demokratického právního státu. 

Dokonce bychom měli dovodit, že referenčním rámcem jsou i mezinárodní smlouvy o 

lidských právech a základních svobodách, které také můžou obsahovat některá 

ustanovení zakládající demokratické a přirozenoprávní prvky našeho státního zřízení. 

Komentář Jana Filipa a kol. však trvá na tom, že je obtížně myslitelné, aby kritériem 

hodnocení mezinárodní smlouvy byla jiná mezinárodní smlouva.227  

 Samotný Ústavní soud si v této souvislosti klade jinou otázku. Tedy zda je 

referenčním kritériem ústavní pořádek jako celek, anebo právě toliko materiální ohnisko 

Ústavy.228 Nakonec Ústavní soud užil jako referenční hledisko ústavní pořádek České 

republiky jako celek.229 Nevyjádřil se však přímo k rozsahu ústavního pořádku. 

 Jako jeden z doplňujících argumentů pro tento závěr můžeme uvést myšlenku 

ústavního soudce Vojena Gűttlera, že případný rozpor lze odstranit změnou Ústavy, 

nikoliv však jejího ohniska, které je nezměnitelné.230 Tím se naplňuje smysl řízení, tedy 

identifikace protiústavních ustanovení ve smlouvě. Nicméně někteří odborníci tento 

výklad zpochybňují s tím, že by případně nešlo o pozbytí smyslu přezkumu a že 

přezkum umožňuje odhalit právě onen neodstranitelný nesoulad!231 Takto rozsáhlý 

referenční rámec je také zpochybňován i s odkazem na cukerný nález (ÚS sp.zn. Pl 

50/04 z 8.3.2006), kde byl podle některých výkladů chápán mnohem úžeji.232  

Domnívám se, že je možné přiklonit se k extenzivnímu výkladu a uznat fakt, že 

je ÚS vázán ústavním pořádkem jako celkem, zejména jeho materiálním ohniskem, 

                                                 
226 BALAŠ, Vladimír. Co nového přinesla „euronovela“ Ústavy ČR. Parlamentní zpravodaj, č. 4/2002, str. 13 
227 FILIP, Jan, Pavel HOLLÄNDER a Vojtěch ŠIMÍČEK. Zákon o Ústavním soudu: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. 

Beck, 2001, str. 467  
228 Pl.ÚS 19/08 bod. 71 
229 Pl.ÚS 19/08 bod. 88, ale i bod 94 a 215 
230 GÜTTLER, Vojen. K otázkám souladu Lisabonské smlouvy s ústavním pořádkem ČR se zaměřením na 

proceduru, uvažované varianty a zvolené základní východisko obsahového přezkumu smlouvy. IN Aleš Gerloch, Jan 

Wintr (ed.), Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR. Praha: Aleš Čeněk, 2009, str. 14 
231 Viz KRÁL, Richard. Glosa k referenčnímu hledisku pro přezkum souladu Lisabonské smlouvy s Ústavou ČR. IN 

Aleš Gerloch, Jan Wintr (ed.), Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR. Praha: Aleš Čeněk, 2009, str. 70 
232 Konkrétně jde o články Ústavy – 10a odst. 1, 1 odst. 1 a 9 odst. 2. Viz. tamtéž, str. 69 
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avšak včetně mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách, které 

ostatně někdy opravdu mohou tvořit i část materiálního ohniska tak, jak je dnes 

převážně chápáno (viz kapitola 3.2). Nicméně je též spíše možné opatrně souhlasit 

s předsedou ÚS Pavlem Rychetským, že žádná část komunitárního práva – ani základní 

smlouvy – není součástí ústavního pořádku ČR jako referenční kritérium.233 

Samozřejmě však takový závěr není v čase neproměnlivý, neb zde sledujeme zejména 

materii nikoliv formu.  

Jak bylo uvedeno, ÚS se tedy přiklonil k závěru, že mezinárodní smlouvy je 

nutné poměřovat celým ústavním pořádkem. Ve skutečnosti však tento závěr není úplně 

přesný. ÚS nekonstatoval rozpor Lisabonské smlouvy s čl. 15 Ústavy, který stanoví, že 

zákonodárná moc v České republice náleží Parlamentu. Tím podle Jana Wintra vlastně 

aproboval dosavadní ústavní praxi, podle které smlouva podle čl. 10a Ústavy implicitně 

mění kompetenční ustanovení Ústavy, aniž by bylo třeba v ústavním textu výslovně 

zúžit kupříkladu rozsah zákonodárné moci Parlamentu. Smlouva podle čl. 10a Ústavy 

tedy nesmí odporovat žádnému ustanovení Ústavy ani jiné části ústavního pořádku, s 

výjimkou kompetenčních ustanovení, ostatně jak již bylo naznačeno výše. 234 

 S touto otázkou souvisí i problém samotného výkladu mezinárodní smlouvy. 

Odborníci se však vesměs shodují, že by ÚS měl vykládat mezinárodní smlouvu podle 

pravidel mezinárodního, nikoliv vnitrostátního práva.235 S tím lze v rámci vyloučení 

případných pozdějších výkladových nejasností souhlasit. 

 

5.4.  Procesní otázky kontroly 

ÚS jako český orgán kontroly ústavnosti, odvozující své pravomoci z Ústavy 

(zejména z jejího článku 87) je nadán mimo jiné i výslovnou pravomocí posuzovat 

soulad mezinárodních smluv s ústavním pořádkem. Je tedy nezpochybnitelné, že ÚS 

může autoritativně přezkoumávat jakoukoliv smlouvu, která by mohla přímo zasáhnout 

do podstatných náležitostí demokratického právního státu  a nevzniká nám zde tedy 

problém s nedostatečnou výslovnou ústavně zaručenou kompetencí.  

Úprava řízení o kontrole mezinárodních smluv je kromě Ústavy samotné, 

vtělena do ZÚS, a to konkrétně do poměrně nového druhého oddílu  druhé hlavy 

                                                 
233 RYCHETSKÝ, Pavel. Vliv přistoupení ČR k EU na judikaturu ÚS, IN Ivo Pospíšil, Marián Kokeš (ed.) In dubio 

pro libertate. Pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea. Brno: Masarykova univerzita, 2009, str. 167 

234 WINTR, Jan. První rozhodnutí Ústavního soudu o ústavnosti mezinárodní smlouvy. Jurisprudence č. 1, 2009, str. 

24  
235 Např. MALENOVSKÝ, Jiří. Ústavní soud ČR a mezinárodní právo, Právník, č.2/2000, str.112 
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zákona.236 Oddíl nese název Řízení o souladu mezinárodních smluv podle čl. 10a a čl. 

49 Ústavy s ústavními zákony a již to sebou přináší určité kontroverze.  

Návrh na přezkum může k ÚS postupně přednést komora parlamentu ČR, 

skupina zákonodárců a prezident republiky. ÚS pak rozhodne nálezem v plénu všech 

patnácti soudců o souladu, přičemž jeho negativní stanovisko brání ratifikaci 

mezinárodní smlouvy. Bližší úprava však není jednoduchá a je poměrně problematická. 

Kromě výše nastíněného okruhu mezinárodních smluv podléhajících samotné kontrole a 

problematiky referenčního rámce kontroly je nejzásadnějším problémem rozsah 

přezkumu mezinárodní smlouvy. Lapidárně vyjádřeno otázkou, zda se má ÚS zabývat 

celou smlouvou či jen ustanoveními zpochybňovanými návrhem na přezkum.  

Jsou tu však i další drobnější kontroverze. Jakou většinou by měl ÚS 

rozhodnout? Jak zabránit prezidentovi republiky obejít skupinu zákonodárců chystající 

se rozporovat již schválené smlouvy? Jakým způsobem by vůbec Ústavní soud měl 

smlouvu vykládat? Nebo například, jak se vypořádat s absencí oficiálního českého 

znění mezinárodní smlouvy? 

Na tyto otázky nám částečně daly odpověď Lisabonské nálezy.237 Ovšem 

například otázka nutné většiny zůstává nezodpovězena, neboť nálezy velmi silně 

podpořili všichni ústavní soudci, což u takto důležitých otázek nebývá zvykem. I další 

otázky zůstávají značně otevřené. 

Nejpalčivějším problémem procesní úpravy kontroly mezinárodních smluv 

v českém právním řádu je tedy určení rozsahu přezkumu a vlastně i způsob rozhodnutí. 

V úvodu k tomuto tématu nutno souhlasit s Janem Kyselou a dalšími, že bylo velmi 

nešťastné, že první smlouvou přezkoumanou v řízení o souladu byla smlouva 

Lisabonská, smlouva velmi rozsáhlá, navíc podle čl.10a Ústavy.238 To ovlivnilo přístup 

ÚS, který je nastíněn níže.  

Analogicky jako v řízení o abstraktní kontrole norem podle prvního oddílu druhé 

hlavy  ZÚS se ÚS cítí být vázán rozsahem návrhu na zahájení řízení, což znamená, že 

jeho přezkum se koncentruje jen na ta ustanovení mezinárodní smlouvy, jejichž soulad 

                                                 
236 Naše právo se tak vskutku pouští na neprobádané pole, jak píše prof. Filip ve svém článku. Viz FILIP, Jan. 

Parlament a preventivní kontrola mezinárodních smluv Ústavním soudem. Parlamentní zpravodaj, č. 4/2002, str. 8. 

 
237  Nálezy sp. zn. Pl. ÚS 19/08 a sp. zn. Pl. ÚS 29/09 
238 Např. KYSELA, Jan. Mezinárodní smlouvy podle čl. 10a Ústavy po "lisabonském nálezu" Ústavního soudu. IN 

Aleš Gerloch, Jan Wintr (ed.), Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR. Praha: Aleš Čeněk, 2009, str. 50. Pokud 

jde o fakt, že šlo o první smlouvu podrobenou kontrole, musíme připomenout, že zde byl jediný další pokus využít 

tento institut (Pl. ÚS 1/04), kdy se skupina poslanců KSČM snažila dosáhnout kontroly Přístupové smlouvy k EU, leč 

jejich návrh byl odmítnut, neboť skupina poslanců jej podala až po té, kdy prezident republiky smlouvu o přistoupení 

České republiky k Evropské unii ratifikoval. 
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s ústavním pořádkem navrhovatel výslovně zpochybnil a tuto pochybnost, ve snaze 

unést břemeno tvrzení, podepřel ústavněprávními argumenty (tedy v rozsahu 

kvalifikovaného návrhu). 

Je to však správné stanovisko?  Senát i prezident tuto tezi ve svých vyjádřeních 

v prvním řízení o souladu Lisabonské smlouvy zpochybňují. Prezident ve svém 

vyjádření zastává názor, že ÚS je povolán posoudit nejen ustanovení Lisabonské 

smlouvy zmíněná v návrhu Senátu, ale i její soulad s celým ústavním pořádkem, a to ve 

všech souvislostech. Právě to je podle něj smyslem řízení o souladu mezinárodních 

smluv podle čl. 10a a 49 Ústavy s ústavním pořádkem. 239 Je pravdou, že pokud by měl 

ÚS meritorně chránit podstatné náležitosti demokratického právního státu, měl by se 

snažit svou judikaturou spíše ještě rozvinout tento prezidentův názor a podobně jako 

v řízení o neústavnosti ústavního zákona rozšířit svou pozornost nad navrhovaný 

rozpor.  

Ustanovení § 71e ZÚS, nadepsané Nález a jeho právní následky, ve svém 

prvním odstavci stanoví: Dojde-li Ústavní soud po provedeném řízení k závěru, že 

mezinárodní smlouva je v rozporu s ústavním pořádkem, vysloví tento nesoulad 

nálezem; v nálezu uvede, se kterým ustanovením ústavního pořádku je mezinárodní 

smlouva v rozporu. Tento odstavec nepřináší žádné interpretační těžkosti, ÚS 

autoritativně označí ustanovení, která brání ratifikaci. Odstavec druhý je, však zdá se 

podstatnější. Zní takto: Dojde-li Ústavní soud po provedeném řízení k závěru, že 

mezinárodní smlouva není v rozporu s ústavním pořádkem, rozhodne nálezem, že 

ratifikace mezinárodní smlouvy není v rozporu s ústavním pořádkem. 

ÚS zde má poměrně složitou pozici. Měl by svým autoritativním nálezem 

stanovit, že předložená smlouva není v rozporu s ústavním pořádkem, nikoliv, že 

rozporovaná ustanovení jsou v souladu s ústavním pořádkem. Komentář k ZÚS od Jana 

Filipa a spol. však zastává stejný názor, k jakému dopěl ÚS. Systematickým a 

teleologickým výkladem lze podle něj dospět k závěru, že se bude třeba nadále držet 

stanoviska ÚS stran vázanosti petitem návrhu. Jako argumenty předkládá zejména fakt, 

že by to byla obtížně splnitelná úloha ÚS, zablokování dalších návrhů a problém 

konkretizace.240 Jan Filip opačný názor považuje se zřetelem na účel řízení za stěží 

přicházející do úvahy.241 

                                                 
239 Pl.ÚS 19/08 bod. 16 
240 FILIP, Jan, Pavel HOLLÄNDER a Vojtěch ŠIMÍČEK. Zákon o Ústavním soudu: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. 

Beck, 2007, str. 483 
241 FILIP, Jan. Lisabonská smlouva za branami Ústavního soudu. Parlamentní zpravodaj, č.10/2008, str. 3 
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Komentář bývalé ústavní soudkyně Elišky Wagnerové a spol. předkládá dvě 

možné varianty řešení. První varianta předpokládá, že by ÚS měl být vázán návrhem a 

ačkoliv by ve výroku konstatoval nerozpornost ratifikace smlouvy s ústavním 

pořádkem, ve skutečnosti by prováděl přezkum pouze té části smlouvy, která byla 

návrhem napadena. Druhá varianta předpokládá dvě fáze. ÚS se vypořádá s návrhem a 

pak prima facio i s ostatními ustanoveními, tzv. „zbytkový paušální přezkum“.242 Jan 

Kysela k tomu poznamenává, že ÚS se nevyhnul obecnému posouzení Lisabonské 

smlouvy, co do tvrzeného zpochybnění základních charakteristik ČR, takže jakési 

„povšechné“ posouzení nad rámec dílčích výtek navrhovatele provedl již v prvním 

řízení o souladu.243  

Jak uvedeno i výše, ÚS se jasně staví na stranu první varianty. V prvním 

„lisabonském“ nálezu to zazní jasně: Pokusu o úplnost ústavního přezkumu, nota bene s 

důsledky překážky rei iudicatae, a to zejména u rozsáhlých normativních textů, brání 

argument noetický (noeticky nesplnitelné); argument normativní se pak zakládá na tom, 

že ústavní úprava i zákonná úprava koncipují Ústavní soud do postavení soudu, a nikoli 

„výkladového místa“. Ústavní soud České republiky je soudním orgánem ochrany 

ústavnosti, je orgánem rozhodovacím, a není institucí poskytující jakákoli stanoviska či 

dobrozdání.244 Ostatně toto stanovisko zopakoval v literatuře i ústavní soudce Vojen 

Güttler, podle něhož by povšechný přezkum nebyl seriózní, nebyl by fér.245 

Co jiného je však celé přezkoumání smlouvy před její ratifikací, než svého druhu 

dobrozdání? Jak je možné ochránit podstatné náležitosti demokratického právního státu, 

pokud ÚS striktně sleduje pouze navrhované rozpory? Je možné souhlasit, že by šlo o 

velmi obtížný úkol, ovšem zdaleka ne o noeticky nesplnitelný. V mnoha zemích takto 

přezkum funguje.246 Navíc zde sice vzniká rei iudicata (která se může stát velmi 

podstatnou a nutnou), ovšem nikoliv, co do vztahu k individuálním ústavním stížnostem 

ex post.247 Tyto individuální stížnosti pak mohou hrát i kompenzační roli.248 Samotný 

                                                 
242 WAGNEROVÁ, Eliška a kol. Zákon o ústavním soudu s komentářem. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2007, str. 

312 
243 KYSELA, Jan. Mezinárodní smlouvy podle čl. 10a Ústavy po "lisabonském nálezu" Ústavního soudu. IN Aleš 

Gerloch, Jan Wintr (ed.), Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR. Praha: Aleš Čeněk, 2009, str. 51 
244 Pl.ÚS 19/08 bod. 75 
245 GÜTTLER, Vojen. K otázkám souladu Lisabonské smlouvy s ústavním pořádkem ČR se zaměřením na 

proceduru, uvažované varianty a zvolené základní východisko obsahového přezkumu smlouvy. IN Aleš Gerloch, Jan 

Wintr (ed.), Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR. Praha: Aleš Čeněk, 2009, str. 19 
246 Příkladem může být zejména Francie. 
247 Pl.ÚS 19/08 bod. 84 
248 Citováno podle příspěvku Jiřího Zemánka „Potřeba provázanosti Lisabonské smlouvy s ústavním pořádkem v 

nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 26. 11. 2008“ na konferenci „Vliv Lisabonské smlouvy na český právní řád“, 

uskutečněné v Praze 27.3.2009 
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ÚS pak své stanovisko trochu zmírnil, když v druhém Lisabonském nálezu neshledal 

důvody k apriornímu odmítnutí přezkumu Lisabonské smlouvy jako celku, pokud jsou v 

tomto směru navrhovatelem vzneseny relevantní ústavněprávní argumenty.249 Stále však 

jasně preferuje vázanost návrhem.  

Prezident ve svém vyjádření proklamuje, že odůvodnění návrhu, resp. vyjádření 

účastníků mají z hlediska řízení pouze ten právní význam, že je třeba se s jejich 

tvrzeními, náměty a pochybnostmi vypořádat v odůvodnění nálezu. Fakt, že by se takto 

zabránilo dalším případným stížnostem (zejména skupiny poslanců a senátorů), je i 

podle prezidenta v důsledku absurdní.250 Nelze než v zásadě souhlasit. Proč chránit 

právo dalších účastníků řízení, ze zákona jimi jsou parlament i prezident (§ 71c ZÚS), 

když své argumenty mohou vyjádřit během řízení zahájeném kýmkoliv z nich. Jediný 

racionální argument je možné vynechání skupiny poslanců či senátorů, kteří jsou 

legitimováni podle § 71a ZÚS a jejichž právo by tedy rozhodnutím o celé smlouvě 

mohlo být zkráceno.251  

To však není argument zásadní. Je sice pravda, že skupina poslanců a senátorů je 

znevýhodněna, ovšem mnohem větší znevýhodnění je čeká v takovém scénáři, kdy je 

obejde prezident. Ten totiž nemá žádnou lhůtu na ratifikaci a teoreticky může 

schválenou smlouvu ratifikovat prakticky okamžitě po vyslovení souhlasu druhé 

z komor parlamentu. Tím nedá šanci skupině zákonodárců na podání návrhu.252 To je 

dle mého názoru velký problém současné úpravy a nikoliv to, že by se měli postupně 

vyjadřovat všichni možní navrhovatelé. Primárně jde přece o to, smlouvu podrobit 

přezkumu a nikoliv o to, kdo návrh na její přezkum před ÚS přednese. 

Naopak zde vzniká nebezpečí, které si patrně ÚS plně neuvědomil. Celé řízení o 

souladu mezinárodních smluv může být zneužito k zamezení ratifikace naprosto 

konformní smlouvy, pouhým neustálým opětovným navrhováním dalších a dalších 

rozporů. Ústavní soud by pak vždy jen vyhlásil soulad v dané partikulární otázce, 

smlouva by však téměř neomezenou dobu nemohla být ratifikována, přičemž tento 

scénář připadá v úvahu zejména ve vztahu k prezidentovi republiky, který není vázán 

žádnou lhůtou k ratifikaci po vyslovení souhlasu obou komor parlamentu, a to zejména 

v souvislosti s „osamostatněním“ prezidenta po zavedení přímé volby a kauze 

                                                 
249 Viz. Pl.ÚS 29/09 bod. 109 
250 Pl.ÚS 19/08 bod. 16 
251 Pl.ÚS 19/08 bod. 71 
252 Viz také usnesení ÚS Pl. ÚS 1/04 a poznámka pod čarou … 
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„Klausova amnestie“.253 Jan Filip to částečně předpovídal již v předstihu řka, že ve 

sporných případech by tak mohlo být řízení před ÚS využito jako dočasné odložení 

řešení.254 To je však naprosto mimoústavní postup, který by velmi citelně poznamenal 

českou politickou i právní kulturu i obraz v zahraničí. 

Tuto obavu bohužel podtrhl i ÚS: Prima vista lze tedy usuzovat, že eventuální 

nový návrh na přezkum této identické Lisabonské smlouvy by zřejmě byl ve vztahu k 

dnes napadeným ustanovením blokován překážkou rei iudicatae. To však musí posoudit 

Ústavní soud teprve tehdy, jestliže bude nový návrh skutečně podán; lze předeslat, že 

otázku rei iudicatae je pro takový případ namístě interpretovat restriktivně.255  

Tak se také stalo v nálezu Lisabon II., kdy ÚS podle očekávání dovodil, že je 

možné napadnout i stejné ustanovení s novou argumentací.256 Nicméně dále tvrdí, že 

tyto závěry „… neznamenají, že se případným následným navrhovatelům (či případným 

účastníkům dalších řízení) umožňuje znovu a znovu zpochybňovat Ústavním soudem již 

jednou v nálezu vyslovené závěry..“ a že ÚS není „…místem pro nekončící polemiky, o 

které se snaží někteří účastníci.“257 

Ústavní soud se tedy vydal dle mého názoru na strastiplnou cestu, o které se 

domnívá, že jí má prošlapanou v řízení o abstraktní kontrole ústavnosti. Většina 

teoretiků stojí za ním,258 ovšem následky mohou být ještě velmi nepředvídané. Možné 

řešení je přitom nasnadě. Jan Kněžínek navrhuje přiznat postavení vedlejšího účastníka 

ostatním možným navrhovatelům, tedy těm, kdo konkrétní řízení nezahájili.259 Tak by 

opravdu mohlo dojít k naplnění účelu řízení a smlouva by mohla být přezkoumána jen 

jednou. Přiblížili bychom se záměru ústavodárce a hlavně by se ÚS nemusel později 

odklánět od své judikatury v souvislosti s ochranou podstatných náležitostí 

demokratického právního státu , když by v návrhu nebyla konkretizována.  

  

5.5.  Lisabonské nálezy a meritorní kontrola mezinárodních smluv 

                                                 
253  ÚS sice stanovil určitou lhůtu ve svém druhém Lisabonském nálezu (viz. bod 116: „..povinnost prezidenta 

republiky bez zbytečného odkladu ratifikovat..“), ta je však kontroverzní a v důsledku kaučuková. 
254 FILIP, Jan. Parlament a preventivní kontrola mezinárodních smluv Ústavním soudem. Parlamentní zpravodaj, č. 

4/2002, str. 10 
255 Pl.ÚS 19/08 bod. 78 
256 Viz. Pl.ÚS 29/09 zejména bod 98. 
257  Viz. Pl.ÚS 29/09 bod 99 a 100. 
258 Viz. např. Zdeněk Kühn, který konstatuje: Závěr ÚS, že se soustředí pouze na Senátem napadené části je podle 

mne zcela přesvědčivý a správný. Cit. podle. KÜHN, Zdeněk.  Nález ve věci Lisabonské smlouvy I. – obecné otázky. 

Dostupné z: <http://jinepravo.blogspot.com/2008/12/nlez-ve-vci-lisabonsk-smlouvy-i-obecn.html> [1.6. 2010].  
259 KNĚŽÍNEK, Jan. Několik poznámek k řízení o souladu mezinárodních smluv s ústavním pořádkem ve světle 

nálezu ÚS k LS. IN Aleš Gerloch, Jan Wintr (ed.), Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR. Praha: Aleš Čeněk, 

2009, str. 67 

http://jinepravo.blogspot.com/2008/12/nlez-ve-vci-lisabonsk-smlouvy-i-obecn.html
http://jinepravo.blogspot.com/2008/12/nlez-ve-vci-lisabonsk-smlouvy-i-obecn.html


Rigorózní práce  Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu v 

judikatuře Ústavního soudu ČR 

 

91 

 

 

Lisabonská smlouva, někdy nazývána smlouvou Reformní, byla podepsána 13. 

prosince 2007 v portugalském hlavním městě jako smlouva s nemalými cíli reformovat 

Evropské společenství a nahradit neúspěšný koncept tzv. Smlouvy o ústavě pro 

Evropu.260  Součástí českého právního řádu se stala po ratifikaci prezidentem republiky 

ode dne 1. 12. 2009.261 Tato velmi rozsáhlá a do jisté míry revoluční262 novelizace 

evropského primárního práva dala ÚS možnost vyjádřit se k základním otázkám vztahu 

mezinárodního a ústavního práva, jakož i k ochraně podstatných náležitostí 

demokratického právního státu , či obsahu pojmu materiální jádro ústavy.  

 V souvislosti s těmito nálezy se akcentovaly otázky, zda se ÚS nestává „třetí 

komorou parlamentu“ a zda se nepouští na tenký led politického boje, jak je mu to 

právě v souvislosti s meritorní kontrolou mezinárodních smluv předvídáno.263 Lze 

konstatovat, že Ústavní soud přistoupil k rozboru obsahu Lisabonské smlouvy pečlivě a 

s odstupem. Snažil se vypořádat popořadě se všemi argumenty navrhovatelů a 

prezidenta (zejména v otázce obecné přechodové klauzule (passerelle) zakotvené v čl. 

48 Smlouvy o Evropské unii a doložky flexibility dle čl. 352 Smlouvy o fungování EU, 

ovšem i s Evropskou listinou základních práv). ÚS možná opravdu cítil potřebu 

suplovat neexistenci dřívějšího přezkumu ústavnosti přístupové smlouvy ČR k EU tak, 

jak píše Zdeněk Kühn.264  

Nejpodstatnější je však závěr, že Ústavní soud se pohybuje v poměrně 

moderním pojetí suverenity a svrchovanosti. Na „obrannou metodu“ senátu a senátorů 

odpověděl „oboustranným viděním“ předložené mezinárodní smlouvy a rozhodl se 

podstatné náležitosti demokratického právního státu  chránit nikoliv uzavřením se do 

sebe, ale naopak otevřeným přístupem.265   

                                                 
260 Někdy nazývána Smlouva zakládající Ústavu pro Evropu. 
261 Viz. sdělení MZV o předpisu č. 111/2009 Sb. m. s ze dne 1.12.2009 
262 Nicméně není zase revoluční příliš. Vychází ze Smlouvy zakládající ústavu pro Evropu, která slovy profesora J.J. 

Thromma v předmluvě ke komentovanému vydání této smlouvy není o moc více, než další přizpůsobení unijních 

smluv současné politické realitě. Viz SYLLOVÁ, Jindřiška. Ústava pro Evropu: komentář. Praha: C. H. Beck, 2005, 

str. IX 
263 Jan Filip varuje: Je zde rovněž nebezpečí, že ÚS bude vstupovat do střetu mezi vládou a opozicí a sám se tak stane 

politickou silou, která by již nebyla pod kontrolou, což není v souladu se zásadou demokratického  právního státu. 

Viz. FILIP, Jan. Parlament a preventivní kontrola mezinárodních smluv Ústavním soudem. Parlamentní zpravodaj, č. 

4/2002, str. 9. 
264 KÜHN, Zdeněk.  Kauza Lisabonské smlouvy II. Výklad pojmu suverenita. Dostupné z: < 

http://jinepravo.blogspot.com/2008/12/kauza-lisabonsk-smlouvy-ii-vklad-pojmu.html> [1.6. 2010]. 
265 Pojmy  podle příspěvku Jiřího Zemánka „Potřeba provázanosti Lisabonské smlouvy s ústavním pořádkem v 

nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 26. 11. 2008“ na konferenci „Vliv Lisabonské smlouvy na český právní řád“, 

uskutečněné v Praze 27.3.2009 

http://jinepravo.blogspot.com/2008/12/kauza-lisabonsk-smlouvy-ii-vklad-pojmu.html
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ÚS dovozuje, že z moderního ústavněprávního pohledu tedy nemusí 

svrchovanost (suverenita) znamenat pouze „nezávislost státní moci na jakékoli jiné 

moci, a to jak navenek (v oblasti mezinárodních vztahů), tak i ve vnitřních věcech“ 

(Dušan Hendrych a kol., Právnický slovník, C. H. Beck, 2. vydání 2003, str. 1007). 

Takto dnes již (pravděpodobně) není suverenita chápána v žádné tradiční demokratické 

zemi, a stricto sensu by pak nesplňoval znaky suverenity žádný stát včetně USA.266 

V podobném duchu píše i Vladimír Balaš, když poznamenává, že s nebývalým 

růstem vzájemných styků a uvědomění si tohoto procesu, majíce na zřeteli stálé 

celosvětové soupeření, nemohou ani nejmocnější státy zůstat zcela svrchovanými.267 

Ústavní právo a jeho výklad nemůže být odtrženo od reality, a to platí i o pojmu 

suverenity či svrchovanosti, které jsou součástí materiálního ohniska ústavy, jak bylo 

vyloženo výše (viz kapitola 3.) 

ÚS proto cituje i další moderní definici suverenity: Pro stát, který se nachází 

v těsném, navzájem závislém systému, praktická suverenita spočívá v tom, být chápán 

jako hráč, kterému sousední státy naslouchají, s nímž aktivně jednají a jehož národní 

zájmy jsou brány v potaz.268 

ÚS i navrhovatelé se tolik zabývají suverenitou, jelikož je to zvláště pro menší 

země střední Evropy historicky velmi důležitý pojem, a to zejména v mezinárodní 

oblasti, tedy i ve vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva.  Suverenita v tomto 

smyslu je však pojem relativně nový a můžeme jí ještě dělit na vnitřní a vnější, můžeme 

jí chápat pozitivně i negativně.269 Můžeme tak rozvíjet další a další konstrukce.270 

Můžeme suverenitu pojímat jako faktický stav, nebo juristicky jako existenci státu 

v jeho hranicích a nerušený výkon ústavní moci na jeho území vůči všem subjektům a 

respekt ostatních států.271  Podstatné však je, uvědomit si provázanost dnešní suverenity 

s mezinárodním společenstvím i s ostatními státy. 

                                                 
266 Pl.ÚS 19/08 bod. 107 
267 BLAHOŽ, Josef. KLÍMA, Karel. BALAŠ, Vladimír. Srovnávací ústavní právo. Praha : ASPI, 2003, str. 367 
268 Citováno podle: CALLEO, David P., Rethinking Europe's Future, Oxford: Princton university press, 2001. 

str. 141, tak jak ho cituje ÚS, Pl.ÚS 19/08 bod. 107. Toto pojetí je však někdy kritizováno s tím, že zcela stírá rozdíl 

mezi plnohodnotnými státy a „polostáty“, jako jsou protektoráty, vazalské státy, kapitulační režimy či mandáty. Viz. 

KRÁTKÝ, Petr. Lisabonská smlouva versus moderní právní stát. IN Aleš Gerloch, Jan Wintr (ed.), Lisabonská 

smlouva a ústavní pořádek ČR. Praha: Aleš Čeněk, 2009, str. 209. 
269 HOLLÄNDER, Pavel. Suvernita státu (paradoxy a otazníky). IN Aleš Gerloch, Jan Wintr (ed.), Lisabonská 

smlouva a ústavní pořádek ČR. Praha: Aleš Čeněk, 2009, str. 88 resp. 91. 
270 Například decizionistický koncept Carla Schmitta a deliberativní pojetí Jürgena Habermase. 
271 KLÍMA, Karel. Teoretické pojetí suverenity státu, ústavně právní východiska. IN Aleš Gerloch, Jan Wintr (ed.), 

Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR. Praha: Aleš Čeněk, 2009, str. 123 
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Jaká je však relace suverenity a vztahu mezinárodního a ústavního práva? 

Někteří teoretici tvrdí, že suverénem je, pokud vůbec, toliko Ústava samotná.272 Ústava 

je opravdu vyjádřením suverenity státu a ÚS ve svých lisabonských nálezech její do 

jisté míry sebeomezenou suverenitu potvrzuje. ÚS dále dovozuje, že přenesení určitých 

kompetencí státu, které vyvěrá ze svobodné vůle suveréna a bude nadále vykonáváno za 

jeho účasti předem dohodnutým, kontrolovaným způsobem, není pojmovým oslabením 

svrchovanosti, ale může naopak ve svých důsledcích znamenat její posílení ve 

společném postupu integrovaného celku.273 

Podstatné také je, že kompetenční kompetence zůstává státům. To je mez, za 

kterou nelze jít. Je namístě společně s ÚS znovu připomenout dávnou 

mezinárodněprávní zásadu možného sebeomezení suveréna, jenž jediný je oprávněn 

zvážit samotnou míru omezení, kterému se v mezinárodním prostředí při respektování 

principu pacta sunt servanda vystaví. Stát je tedy stále suverénem, který navíc může 

z unie i vystoupit a zbavit se tak případných nechtěných tlaků, což ÚS zvýraznil v bodě 

106 svého nálezu. Vzhledem k tomu, že případné vystoupení před „Lisabonem“ by bylo 

přinejmenším problematické, je tato nová možnost jedním z  argumentů pro její 

hodnocení, jako ústavně-konformní a přínosné i co do zachování státní suverenity.274 

V této souvislosti je možné doplnit, že Lisabonská smlouva kromě formální 

úpravy vystoupení z EU přináší i posílení národních parlamentů členských států a 

výrazné posílení parlamentu Evropského. Ten je podle Lenky Pítrové vítězem 

Lisabonské smlouvy.275 Demokratický deficit, dlouho pro ES příznačný, se tak 

s Lisabonskou smlouvou umenšuje.  

Lisabonská smlouva tedy v žádném případě nepřináší nějaké „zotročení“ 

členských států, spíše lze tento vztah považovat za dobrovolný, vzájemně prospěšný 

závazek, který v případě pochybností na straně suverénního státu může být zpřetrhán. 

Pavel Holländer, místopředseda ÚS, k tomuto poznamenává, že ztráta suverenity se 

                                                 
272 BÖCKENFÖRDE, E. W. Staat. Str. 129-130. Citováno podle HOLLÄNDER, Pavel. Suvernita státu (paradoxy a 

otazníky). IN Aleš Gerloch, Jan Wintr (ed.), Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR. Praha: Aleš Čeněk, 2009, str. 

94. 
273 Pl.ÚS 19/08 bod. 108 
274 V návrhu skupiny senátorů ze dne 29.9.2009 je v bodě 58. srovnávána úprava vystoupení z EU s liberálnější 

úpravou vystoupení ze SSSR( sic!).  V bodě 140. pak senátoři dovozují, že nová úprava vystoupení ve skutečnosti 

možnost vystoupit z Unie nezavádí, ale pouze potvrzuje, a nadto ji podmiňuje sjednáním dohody o podmínkách 

vystoupení; to umožňuje vytvářet na odcházející členský stát silný politický tlak, aby si své rozhodnutí ještě rozmyslel. 

S tím lze částečně souhlasit, nicméně závěr senátorů, že z Unie bylo možné vystoupit před účinností Lisabonské 

smlouvy není obecně přijímaný. Viz ZBÍRAL, Robert. Jednostranné vystoupení z EU v LS jako poslední pojistka 

suverenity národních států? IN Aleš Gerloch, Jan Wintr (ed.), Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR. Praha: Aleš 

Čeněk, 2009, např. str. 147.  
275 Citováno podle odpovědi Lenky Pítrové na jednu z otázek na konferenci „Vliv Lisabonské smlouvy na český 

právní řád“, uskutečněné v Praze 27.3.2009 
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nerovná ztrátě svobody.276 Ani ke ztrátě suverenity však nedochází a obecně přijímaný 

náhled na vztah mezinárodního a ústavního práva dostal konkrétnější obrysy, kdy na 

jednu stranu byla opuštěna neudržitelná vize absolutní suverenity, ovšem na druhou 

stranu bylo potvrzeno, že je to pořád Česká republika, kdo je pánem smluv schopným 

měnit i zpřetrhat své mezinárodní závazky. To nic nemění na stanovisku ÚS, že 

mezinárodní závazek, který by měl popřít podstatné náležitosti demokratického 

právního státu je nepřípustný. 

Je to stále Ústava České republiky, která je suverénní, ovšem je samozřejmě 

vázána sama sebou, resp. svými ustanoveními vtělujícími mezinárodní závazky do 

českého právního řádu. Lisabonské nálezy nám také odpovídají na otázku vztahu 

mezinárodního a vnitrostátního práva dle českého právního řádu. 

Ten byl a stále je  předmětem zkoumání české právní vědy i praxe. Přístup však 

nebyl nikdy naprosto kompaktní, byl však většinou jasně ovlivněn dualistickým 

chápáním vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva. Pregnantně to vyjádřil Nejvyšší 

správní soud ČSR tak, že z mezinárodní smlouvy plyne státu pouze závazek vydat 

určitou právní normu.277 

Jak dodává Vladimír Balaš, praxe předmnichovské republiky nebyla jednotná. 

V některých případech se legislativní praxe přidržovala teorie transformační, v jiných se 

spokojovala s promulgací.278 Pokud se přeneseme přes období autoritativního 

socialistického režimu, jehož přístup k mezinárodnímu právu byl spíše dualistický, 

rovnou až do období polistopadové republiky, zjistíme, že posun nastal pouze v otázce 

mezinárodních smluv o základních lidských právech a svobodách. Můžeme konstatovat, 

že co se týče těchto smluv, byl zvolen spíše monistický přístup s nadřazeností 

mezinárodního práva. To lze považovat za vítězství internacionalistů. 

Ti však dlouhá léta bojovali, aby byly všechny mezinárodněprávní závazky 

brány vážně a byly zakotveny v ústavě.279 Profesor Malenovský dokonce v této 

souvislosti hovořil o „chudokrevnosti“ českého právního řádu.280 Současně zde však 

byly obavy konstitucionalistů a také euroskeptiků, které někdy přetrvávají dodnes. 

                                                 
276 Citováno podle příspěvku Jiřího Zemánka „Potřeba provázanosti Lisabonské smlouvy s ústavním pořádkem v 

nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 26. 11. 2008“ na konferenci „Vliv Lisabonské smlouvy na český právní řád“, 

uskutečněné v Praze 27.3.2009 
277  Viz MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní právo veřejné: jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům, 

zvláště k právu českému. 5., podstatně upr. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008,  

str. 462 
278 Tamtéž, str. 382 
279 BALAŠ, Vladimír. Co nového přinesla „euronovela“ Ústavy ČR. Parlamentní zpravodaj, č. 4/2002, str. 11 
280 MALENOVSKÝ, Jiří. Ústavní soud ČR a mezinárodní právo, Právník, č.2/2000, str. 105 – 130. Str. 130. Obecně 

se tradovalo, že ústavodárce na řešení vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva zapomněl. Viz. KNĚŽÍNEK, Jan. 
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Výraznou změnu přinesla tzv. euronovela, která vyslyšela přání internacionalistů 

a přinesla obecnou formuli inkorporace: Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž 

ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí 

právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se 

mezinárodní smlouva.281 

Navíc je tato formule začleněna přímo do nejsilnějšího právního předpisu, do 

Ústavy. Přičemž je obecně uznáváno, že „euronovela“ přiblížila náš právní řád 

monistickému vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva, nicméně je dle Zdeňka 

Kühna a Jana Kysely naivní se domnívat, že nastávají rajské časy monismu.282 Zdeněk  

Kühn a Jan Kysela dále dovozují, že ve srovnání s některými úpravami, kde se vztah 

inkorporované mezinárodní smlouvy a národního práva řídí pravidlem lex posteriori 

derogat legi priori, což je příklad USA a SRN, pokud jde o federální právo, nebo též 

Itálie, je jasné, že čl. 10 Ústavy sleduje progresivnější řešení nizozemské, které stanoví 

obecnou přednost mezinárodních smluv před domácím právem. Na rozdíl od Nizozemí 

si ovšem ústavní pořádek podržel vyšší právní sílu.283 Což opět potvrzuje zde 

sledovanou tezi, dle níž ÚS nepřipustí, aby neexistovala možnost přezkumu aktů 

jakékoliv síly a jakéhokoliv původu, pokud by měly zasáhnout do podstatných 

náležitostí demokratického právního státu . 

  Celý proces byl pak potvrzen v nálezu ÚS sp.zn. Pl 50/04 z 8.3.2006 (tzv. 

Cukerné kvóty) inspirovaném tradičně mimo jiné rozhodnutími Spolkového ústavního 

osudu (jmenovitě zejména tzv. Solange I. a II.)284. Nález se mimo jiné zabýval i 

přenesením pravomocí České republiky na mezinárodní organizaci (EU). ÚS zde 

zaujímá jasný postoj i k sekundární legislativě Evropských společenství, tedy k právu 

odvozenému od klasického mezinárodního práva reprezentovaného primárními 

smlouvami: Bezprostřední použitelnost ve vnitrostátním právu a přednostní aplikace 

                                                                                                                                               
Ústavní listina československé republiky a mezinárodní právo. In Vladimír Mikule a Radovan Suchánek (ed.): Pocta 

Zdeňku Jičínskému k 80. narozeninám, Praha: ASPI, 2009, str. 22 
281 Čl. 10a pak stanoví: (1) Mezinárodní smlouvou mohou být některé pravomoci orgánů České republiky přeneseny 

na mezinárodní organizaci nebo instituci. (2) K ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v odstavci 1 je třeba 

souhlasu Parlamentu, nestanoví-li ústavní zákon, že k ratifikaci je třeba souhlasu daného v referendu. Čl. 10b: (1) 

Vláda pravidelně a předem informuje Parlament o otázkách souvisejících se závazky vyplývajícími z členství České 

republiky v mezinárodní organizaci nebo instituci uvedené v čl. 10a. (2) Komory Parlamentu se vyjadřují k 

připravovaným rozhodnutím takové mezinárodní organizace nebo instituce způsobem, který stanoví jejich jednací 

řády. 

(3) Zákon o zásadách jednání a styku obou komor mezi sebou, jakož i navenek, může svěřit výkon působnosti komor 

podle odstavce 2 společnému orgánu komor. 
282 Viz KÜHN, Zdeněk. KYSELA, Jan. Aplikace mezinárodního práva po přijetí tzv. euronovely Ústavy ČR. Právní 

rozhledy, č 7/2002, str. 301, resp. 312. 

283 Tamtéž, str. 309 
284 Rozhodnutí ze dne 29. 5. 1974 č. 2 BvL 52/71, Solange I., a rozhodnutí ze dne 22. 10. 1986 č. 2 BvR 197/83, 

Solange II. 
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nařízení vyplývá z vlastní dogmatiky komunitárního práv, tak, jak byla v minulosti 

podána v judikatuře ESD (srov. např. rozhodnutí 26/62 NV Algemene Transport- en 

Expeditie Orderneming Van Gend en Loos v. Nederlandse Administratie der 

Belastingen [1963] ECR 1; 6/64 Costa v. ENEL [1964] ECR 585). Komunitární právo 

totiž samo určuje a specifikuje, na rozdíl od mezinárodního práva, jaké jsou jeho 

vnitrostátní účinky v členských státech.285    

Máme tedy všeobecnou formuli inkorporace, a i když v mnoha zákonech 

přežívají i partikulární inkorporační klauzule, je možné konstatovat, že se Česká 

republika přihlásila spíše k monistickému vidění práva. Je však nutné zdůraznit, že se 

nejedná o čistý monistický přístup. Spíše stále přetrvává přístup pragmatický, stojící 

mezi oběma směry, což se minimálně projevuje ve faktu, že ÚS konstatuje: V případě 

jasného konfliktu mezi domácí ústavou a evropským právem, který nelze zhojit žádnou 

rozumnou interpretací, musí mít ústavní pořádek České republiky, zejména jeho 

materiální ohnisko, přednost. 286 S tím souhlasí i internacionalisté, když prof. 

Malenovský dovozuje, že  „..protiústavní mezinárodní smlouva by neměla být použita, a 

to ani v situaci, která jinak volá po aplikaci pravidla čl. 10 Ústavy za středníkem 

(stanoví něco jiného než zákon). Smlouvě konkurující zákon může totiž být na rozdíl od 

ní s ústavním pořádkem v souladu. Neexistuje však nástroj, který by obecnému soudu 

dovolil přerušit řízení a požádat ÚS, aby otázku aplikované mezinárodní smlouvy 

posoudil. Vzhledem k tomu, že i obecné soudy musí ctít primát Ústavy, měly by při 

aplikaci mezinárodní smlouvy její soulad s ústavním pořádkem posoudit samy a 

v případě zjištěného nesouladu pravidlo o podmíněné přednosti neaplikovat. V daném 

ohledu se tak bourá hráz mezi ústavním a obecným soudnictvím a soustava obecných 

soudů byla vtažena do mechanismu ochrany ústavnosti.“287  

To je velmi silné tvrzení a jen potvrzuje, že tato situace si žádá pečlivou a i 

procedurálně jistou kontrolu souladu mezinárodních smluv s vnitrostátním právem, 

respektive ústavním pořádkem a zejména s materiálním ohniskem Ústavy. Právě proto, 

že dnes v ČR máme všeobecnou formuli inkorporace a že je všeobecně uznávána 

minimálně aplikační přednost mezinárodního práva nad právem vnitrostátním.  

                                                 
285 ÚS sp.zn. Pl 50/04.  
286 Pl.ÚS 19/08 bod. 85. 
287 Viz. MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní právo veřejné: jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům, 

zvláště k právu českému. 5., podstatně upr. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, str. 484. Nicméně Jiří 

Malenovský v jiném díle dovozuje, že Smlouvy podle čl. 10a Ústavy mají aplikační přednost i před ústavním 

zákonem a že případný přezkum ústavnosti samotného přenosu některých pravomocí orgánů ČR se musí omezit 

pouze na „tvrdé jádro ústavnosti“. Viz MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní smlouvy podle čl. 10a Ústavy ČR. 

Právník, č. 5/2003, str. 849, resp. 852.   
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Navíc se zdá, že ÚS se od svého Lisabonského rozhodnutí spíše posunul směrem 

k většímu důrazu na kontrolu mezinárodních, resp. unijních aktů. Tento posun je velmi 

rázně symbolizován stále probíhající kauzou tzv. Slovenských důchodů.288  Ústavní 

soud dlouhodobě v této rozsáhlé kauze rozhodoval, že na dobu pojištění získanou před 

rokem 1993 prací pro zaměstnavatele se sídlem ve slovenské části federace nelze 

pohlížet jako na dobu zaměstnání v cizině. ČSSZ a Nejvyšší správní soud začaly po 

vstupu ČR do EU argumentovat, že takto nelze postupovat pouze vůči občanům ČR, 

jelikož to představuje v právu EU zakázanou diskriminaci z důvodu státní 

příslušnosti.289  

V jednom ze svých předních nálezů v této věci (sp. zn. Pl.ÚS 5/12 ze dne 

31.01.2012) k tomu ÚS obšírně uvedl: Stanoví-li čl. 2 odst. 1 nařízení Rady (EHS) 

1408/71, o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně 

výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství, že se 

vztahuje na osoby (a to zejména na zaměstnané osoby nebo osoby samostatně výdělečně 

činné a studenty), jež podléhají nebo podléhaly právním předpisům jednoho nebo více 

členských států a jež jsou státními příslušníky jednoho z členských států, pak je ve 

smyslu judikatury Ústavního soudu v případě státních občanů České republiky nutno 

všechny efekty plynoucí z jejich sociálního zabezpečení do 31. 12. 1992 posoudit jako 

podléhající právním předpisům téhož státu, jehož jsou státními příslušníky. Neodlišit 

právní poměry plynoucí z rozpadu státu s jednotným systémem sociálního zabezpečení 

od právních poměrů plynoucích pro oblast sociálního zabezpečení z volného pohybu 

osob v Evropských společenstvích, resp. Evropské unii, znamená nerespektovat 

evropské dějiny, znamená srovnávat nesrovnatelné.  

Pro uvedené nelze na nároky občanů České republiky plynoucí ze sociálního 

zabezpečení do doby 31. 12. 1992 vztáhnout evropské právo, tj. nařízení Rady (EHS) 

1408/71 ze dne 14. června 1971, o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby 

zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v 

rámci Společenství, a vycházeje z principu explicitně vysloveného Ústavním soudem v 

nálezu sp. zn. Pl. ÚS 18/09, nelze než v souvislosti s dopady rozsudku ESD ze dne 22. 6. 

2011 č. C-399/09 na obdobné případy konstatovat, že v jeho případě došlo k excesu 

                                                 
288 Jan Komárek dokonce hovoří poněkud expresivně o atomové bombě. KOMÁREK, Jan. V Joštově vybuchla 

atomová bomba. Dostupné z: < http://jinepravo.blogspot.cz/2012/02/v-jostove-vybuchla-atomova-bomba.html> 

[1.10. 2012]. 
289 V oblasti sociálního zabezpečení je tento zákaz zvláště obsažen v nařízení Rady č. 1408/71 o uplatňování systémů 

sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství   
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unijního orgánu, k situaci, v níž akt orgánu Evropské unie vybočil z pravomocí, které 

Česká republika podle čl. 10a Ústavy na Evropskou unii přenesla, k překročení rozsahu 

svěřených kompetencí, k postupu ultra vires. 

ÚS tedy v zásadě překročil Rubikon a pustil se do v Evropě nevídaného souboje 

s ESD. Označení evropského aktu, jako ultra vires by měl být až poslední nástroj, jak 

chránit materiální ohnisko české Ústavy.290    

Závěr 

 

Pozice Ústavního soudu není v žádném systému jednoduchá. Vždy se bude 

nacházet ve střetu se světem politiky, s obecnými soudy i s částí odborné veřejnosti. 

Jeho ambicí by však mělo být mírnění různic a velmi přesvědčivá argumentace, tam kde 

k největším střetům potenciálně dochází.  

Český Ústavní soud je pevně ukotven v hodnotovém vnímání práva a chápe tak 

jako svou výsostnou povinnost i ochranu podstatných náležitostí demokratického 

právního státu. Je logické, že pokud ÚS vnímá hodnoty materiálního ohniska Ústavy 

jako svým způsobem transcendentální, musí být připraven je chránit i před samotným 

ústavodárcem.  

Na druhou stranu lze uvést několik argumentů pro tvrzení, že čím jasnější a 

bezprostřednější roli Ústavního soudu jako konečného ochránce podstatných náležitostí 

demokratického právního státu  akceptujeme, tím více by měl dbát i na svou vnitřní 

zdrženlivost a sebeomezení např. po německém vzoru.  

Pokud bychom měli odpovědět na sugestivní otázky z úvodu této práce, tak 

musíme v prvé řadě konstatovat, že Ústavní soud může chránit podstatné náležitosti 

demokratického právního státu  i před samotným ústavodárcem, respektive ostatní 

ústavní instituce (včetně právě ústavodárce) mu takový přístup umožňují a akceptují ho 

jako legitimní.   

Vyvstaly nám však i další konkrétní otázky: 

1) Co je objektem ochrany prováděné Ústavním soudem? Existuje materiální jádro 

ústavy resp. je možné identifikovat podstatné náležitosti demokratického právního 

státu?  

                                                 
290 Více k tomu viz ZBÍRAL, Robert. Czech Constitutional Court, Judgment of 31 January 2012, Pl. Ús 5/12: A 

Legal Revolution or Negligible Episode? Court of Justice Decision Proclaimed Ultra Vires. Common Market Law 

Review, roč. 49, 2012.  
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Materiální jádro Ústavy tvoří právě podstatné náležitosti demokratického 

právního státu, jinými slovy,  podstatné náležitosti české společenské smlouvy. Ústavní 

soud chápe podstatné náležitosti demokratického právního státu  velmi extenzivně, když 

zmiňuje i sociální práva tzv. II. generace. Zároveň je však v chápání obou dosavadních 

Ústavních soudů zřetelná jasná koncepce tohoto pojmu. Tu lze vyjádřit dvěma 

postuláty. Prvním z nich je nadřazenost jednotlivce a jeho „přirozených“ práv. Druhou 

pak vláda práva, před kterou se musí sklonit i demokratická většina.   

2) Jaké zásahy mohou dle Ústavního soudu ohrozit podstatné náležitosti 

demokratického právního státu? 

Dle Ústavního soudu je zřejmé, že jakýkoliv zásah je způsobilý ohrozit podstatné 

náležitosti demokratického právního státu , byť by to byl zásah samotného ústavodárce. 

Ač Ústavní soud ve svém amnestijním rozhodnutí na jedné straně deklaruje, že nemá 

procesní možnost konkrétní akt přezkoumávat, zároveň jaksi mimochodem vyjeví, že 

pokud by intenzita zásahu do materiálního jádra Ústavy byla neúnosná, bude jednat a 

jakýkoliv zásah potře.   

3) Jaký je proces ochrany podstatných náležitostí demokratického právního státu 

před Ústavním soudem? 

Předešlá otázka nám v zásadě zodpověděla i tuto otázku. Ústavní soud se sice 

považuje za orgán podléhající zásadě legality a dbá formy svého postupu, na druhou 

stranu je velmi tvůrčí, pokud cítí, že by zkoumaný zásah mohl dosáhnout skutečně 

nežádoucí intenzity a poškodit samotné materiální ohnisko podstatných náležitostí 

demokratického právního státu . V takovém případě se Ústavní soud již necítí důsledně 

formou vázán a své značné kompetence je připraven i bez předešlého varování vyložit 

značně extenzivně. Nutno však dodat, že vždy se Ústavní soud snaží tento přístup 

legitimizovat obsáhlým odůvodněním a daří se mu zpětně přesvědčit či alespoň uklidnit 

většinu odborné veřejnosti. 

4) Jak omezuje Ústavní soud samotného ústavodárce?  

Ústavní soud vykládá Ústavu materiálně a hodnotově a vnímá čl. 9. odst. 2 

Ústavy jako hodnotový korektiv každé změny. Zároveň však tuto normu nevykládá 

osamoceně a naopak ji přímo spojuje se čl. 9 odst. 1. Ústavní soud tak vytváří zvláštní 

kompetenční normu určenou právě ústavodárci, který se dle jeho výkladu musí v rámci 

této napůl pozitivní a napůl negativní normy pohybovat, nesmí ji ignorovat. Ústavní 

soud neuznává výhradu ústavního zákona, považuje ji naopak za výslovné zmocnění, ze 

kterého plyne omezení, nejen právo, ale i povinnost.  Tento pečlivě vyargumentovaný 
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konstrukt je však poměrně diskutabilní, a to jak na úrovni právních argumentů, tak na 

úrovni filozofických konceptů. Důležité však je, že praxe zatím dává za pravdu 

Ústavnímu soudu, jelikož jeho postup i v této věci byl společností akceptován a 

demokratická většina se s ním smířila.  

Obecně lze vyjít z teze Františka Šámalíka, podle kterého se právní řád právního 

státu nemůže vzdát pojetí „zákon je zákon“, odnímá ovšem zákon z volné dispozice 

státu – zákonodárce.291  

Pavel Holländer k tomu pak dodává promyšlenou nadstavbu v podobě 

metafyzického opodstatnění ochrany právního státu před samotným ústavodárcem, 

přičemž vzpomíná i představu metafyzické konstanty boha.292 

Nicméně existují i jiné pohledy na tuto problematiku a zejména část americké 

jurisprudence se mnohdy staví striktně proti roli, kterou buduje i český Ústavní soud.293 

David Dyzenhaus v této souvislosti hovoří o „právu bez soudců“. To podle něj 

neznamená právní systém bez veřejných činitelů, kteří právo interpretují a aplikují v 

konkrétních případech. Spíše to znamená, že úředníci, kteří mají takový úkol, 

nepocházejí z elity stojící v opozici k demokratickým reformám a nemají o sobě 

představu, že jejich úkolem je něco více než nalézt obsah zákona způsobem 

„nekontaminovaným“ přesvědčením, že existuje nějaký umělý rozum, který by měl 

kontrolovat jejich chápání právních norem a jejich obsahu.294 

Závěrem lze tedy konstatovat, že přístup českého Ústavního soudu ke zkoumané 

otázce je zjevně možný, nicméně do budoucna by patrně bylo vhodné spíše postupovat 

opatrně a se značným sebeomezením, aby se hodnoty chráněné současným Ústavním 

soudem nedostaly do rizika právě pro aktivistický přístup Ústavního soudu.   

 

 

 

 

 

                                                 
291 ŠÁMALÍK, František. Problémy s právním státem. IN: Oto Novotný (usp.). Pocta Vladimíru Mikule. Praha: ASPI 

Publishing  2002, str. 25. 
292 HOLLÄNDER, Pavel. Konštruktívná metafyzika alebo imperativ nezmenitelnosti materiálného ohniska Ústavy. 

IN: Pavel Holländer. Filipika proti redukcionizmu: (texty z filozofie práva). 1. vyd. Bratislava: Kalligram, 2009, str. 

103 
293 Viz např.: HIRSCHL, Ran. Towards juristocracy: the origins and consequences of the new constitutionalism. 

Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2007 nebo WALDRON, Jeremy. The Core of the Case Against Judicial 

Review. The Yale Law Journal, roč. 115, 6/2006 
294 DYZENHAUS, David. The very idea of a judge. University of Toronto Law Journal. 2010, roč. 60, č. 1, str. 65. 
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Summary: 

The paper „The change of the substantive attributes of the democratic, law-

abiding State in the case law of the Czech Constitutional Court" aims to present the 

approach of the Czech Constitutional Court to the change or modication of  the 

substantive requisites of the democratic, law-abiding State and their understanding. 

The paper thus primarily  deals with the practical question of „how“ should the 

Czech Constitutional Court protect the essential requirements of a democratic, law-

abiding State, even before the Constituention maker itself. Futher question states, 

whether the approach of CC has to be active or rather careful and if it can somehow be 

limited (Constitutional Court itself). 

The first part deals with the judical review in genral and presents Czech 

Constitutional Court  

The second part observs approach to the relevant question of the several judical 

institutions all aroud the world (USA, France, Germany, India etc.).  

Next part defines the democratic, law-abiding (rule of law) State, illustrates its 

history and describes its present conception by Czech Constitutional Court.  

The subject of forth part is analysis of the system of control of the "inviolability" 

of the substantive requisites of the democratic, law-abiding State. The issue of this part 

is also search for alternatives to the major status of the Czech Constitutional Court 

regarding this matter. This part is the highlight of the work. 

The fifth part is based on past four sections and tries to answer a title question 

relating international consequences of the case law of the Czech Constitutional Court. 

The papaer is therefore concluded that the examined approach of the Czech 

Constitutional Court is obviously possible, however pro futuro it would seem more 

appropriate to proceed cautiously and with considerable self-restraint. Otherwise  the 

values protected by the Constitutional Court could be in stake because of the activist 

approach of the Constitutional Court itself. 
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Abstrakt: 

 

Práce „Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu 

v judikatuře Ústavního soudu ČR“ si klade za cíl představit přístup Ústavního soudu ČR 

k otázce změn či proměn podstatných náležitostí demokratického právního státu a jejich 

interpretace. 

Lze konstatovat, že přístup českého Ústavního soudu ke zkoumané otázce je 

zjevně možný, nicméně do budoucna by patrně bylo vhodné spíše postupovat opatrně a 

se značným sebeomezením, aby se hodnoty chráněné současným Ústavním soudem 

nedostaly do rizika právě pro aktivistický přístup Ústavního soudu.   

 

 

The paper „The change of the substantive attributes of the democratic, law-

abiding State in the case law of the Czech Constitutional Court" aims to present the 

approach of the Czech Constitutional Court to the change or modication of  the 

substantive requisites of the democratic, law-abiding State and their understanding. 

The papaer is concluded that the examined approach of the Czech Constitutional 

Court is obviously possible, however pro futuro it would seem more appropriate to 

proceed cautiously and with considerable self-restraint. Otherwise  the values protected 

by the Constitutional Court could be in stake because of the activist approach of the 

Constitutional Court itself. 

 

 

 

Seznam zkratek: 

ÚS – Ústavní soud ČR 

ZÚS – zákon o Ústavním soudu ČR (z.č. 182/1993 Sb.)  
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