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Úvod 

 

Jednou ze zaručených základních svobod je právo svobodně se sdružovat
2
 – ve 

spolcích, společnostech a jiných sdruženích. Za zvláštní druh spolčovacího práva je pak 

považováno právo zakládat politické strany a politická hnutí, které se tak stávají 

zprostředkujícím článkem mezi občanem a státem. Ústava klade na politické strany dva 

základní požadavky: respekt k základním demokratickým principům a odmítání násilí 

k prosazování svých zájmů. Další předpoklady pro činnost politických subjektů stanovuje 

zákon
3
.  

Je však možné, že ne vždy se strana pohybuje v určených mantinelech. Když jsou tyto 

excesy odhaleny už při snaze strany o vstup do politické soutěže, je straně zabráněno 

v registraci. V případě, že se objeví až při samotné činnosti strany, nastupuje sankce v podobě 

rozpuštění. Možnost rozpustit občanům jejich soukromou organizaci je nepochybně silná 

kompetence státu a často se v souvislosti s ní objevují pochybnosti o pohnutkách a zájmech 

strany vystupující jako ochránce demokracie. V této souvislosti se nedá vyhnout ani úvahám o 

případných snahách poškodit nebo úplně eliminovat politického konkurenta.  

 

Tématem této diplomové práce je řízení o rozpuštění politických stran. Jedná se sice o 

malý výsek z úpravy právního postavení a fungování politických stran, nicméně jde o téma 

zajímavé a často diskutované. K samotnému řízení majícímu za cíl zákaz strany nebo hnutí 

z důvodu porušování zákonů a činnosti ohrožující mravnost, veřejný pořádek nebo práva a 

svobodu občanů sice nedochází často, nicméně jak se vyjádřil i H. Maurer
4
, význam 

jednotlivých ústavních předpisů nelze počítat podle toho, kolikrát jsou použity, nýbrž podle 

jejich preventivních účinků a tvorby obecného povědomí.  

 

Cílem diplomové práce je přiblížit aplikaci právní úpravy problematiky rozpouštění 

politických stran na konkrétní případy, a to jak v českém, tak v slovenském, německém a 

evropském právním prostředí. Po jejím přečtení by čtenář měl mít představu o tom, za jakých 

podmínek je možné politické strany rozpouštět, kdo podává návrh na rozpuštění strany, kdo o 

něm rozhoduje a jaké jsou následky rozpuštění politické strany.  

 

                                                
2 článek 20 Listiny základních práv a svobod  
3 zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích  
4 ČERNÝ, Petr. Právní ochrana před extremismem. Praha: C.H. Beck, 2008, s. 222. 
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V úvodní kapitole této práce se pozornost zaměřuje na úpravu politických stran 

v právním řádu České republiky, je přiblížen pojem bojovná demokracie a stručně i 

související pojmem extremismus.  

 

V následující části je popsán proces směřující k pozastavení činnosti politické strany, 

resp. k samotnému rozpuštění, tak, jak je upraven v českých právních předpisech.   

Jádro této práce tvoří dva pokusy české vlády o rozpuštění Dělnické strany. Obě tato 

řízení před Nejvyšším správním soudem jsou nesmazatelně zapsána do české historie. Je 

zajímavé sledovat postup soudu při řešení těchto kauz, když soudci museli při posuzovaní 

mnohdy vágních pojmů vycházet z duchu ústavy, účelu zákona a byli vázáni i judikaturou 

Evropského soudu pro lidská práva. 

   

Další dvě kapitoly diplomové práce přibližují zkušenosti s rozpouštěním politických 

stran na Slovensku a v Německu - tedy zemích, které jsou české republice blízké 

z geografického, historického i kulturního hlediska. Judikatura tamních soudů může českému 

Nejvyššímu správnímu soudu sloužit jako inspirace nebo naopak odstrašující případ.  

   

Judikatura Evropského soudu pro lidská práva (dále jen ESLP) při absenci novodobé 

české judikatury představovala pro Nejvyšší správní soud nejdůležitější výkladové vodítko 

k relevantním ustanovením zákona o politických stranách, jež zakotvují podmínky pro 

rozpuštění politické strany.
5
 Kromě toho, že jsou rozhodnutí ESLP pro české soudy závazná, 

vyznačují se i vysokou odbornou úrovní a je tak přirozené, že jim je také věnována pozornost 

v této práci.  Závěrečnou část tvoří chronologicky řazený výběr z judikatury ESLP ve věci 

rozpuštění politických stran, včetně překladu dvou novějších rozhodnutí autorkou této práce.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 KOSAŘ, D.: Judikatura ESLP v oblasti rozpouštění politických stran. Jurisprudence, Praha, ASPI. 2009, 

vol. XVIII, no. 7, s. 29. 
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1  Politické strany a jejich zakotvení v právním řádu 

 

Politické strany jsou považovány za rozhodující subjekty demokratického pluralitního 

systému.
6
 Existuje-li ve společnosti heterogenita zájmů a potřeb, potom jedním ze základních 

způsobů jak tyto zájmy a potřeby uspokojit a institucionalizovat tak vůli lidu, je konstituování 

politických stran a to přirozeně s vědomím, že té či oné straně se dostane většího či menšího 

podílu na politické moci.
7
 Politické strany jsou tedy spojeny s úsilím jednotlivce a skupin po 

získání moci ve státě.
8
 

Postupně se staly z pouhých pomocných prostředníků parlamentních voleb vlastními 

centry politické moci v demokracii.
9
 Od konce druhé světové války se politickým stranám ve 

vyspělých demokraciích v jistém rozsahu přiznává statut veřejnosti, tj. role, kterou mají 

politické strany ve státě a vůči státu, aniž by však samy byly státem, či měly státní, 

veřejnoprávní povahu. Stát je přestal vymezovat jako výlučné soukromoprávní subjekty. Je 

ale nutné uvědomit si, že i když se politické strany účastní formování a činnosti orgánu státu, 

samy státními orgány nejsou a zůstavají formálně od státu oddělené, navíc musí strpět 

v zákonem předvídaných případech zásahy státu do své činnosti.
10

 

V souladu s Ústavou plní určité úkoly veřejného zájmu,  nezbytné   pro  život   státu,  

založeného  na reprezentativní demokracii,
11

 ale pořád platí, že politické strany nejsou ani 

institucemi veřejné moci, ani se nenacházejí v postavení nadřízenosti či podřízenosti vůči 

nim, ale jsou partnery státu.  

 

Opomeneme-li článek 4 Ústavy ČSSR
12

, který zakotvil vedoucí úlohu KSČ ve státě, 

politické strany (ani jejich postavení) nebyly upraveny až do zákona č. 15/1990 Sb. přijatého 

Federálním shromážděním ČSSR. Tento právní předpis byl poměrně stručný, obsahoval jen 

10 paragrafů, ale jednoznačně vycházel z demokratických hodnot. Poměrně záhy však byl 

nahrazen dosud platným, i když mnohokrát novelizovaným
13

, zákonem č. 424/1991 Sb. o 

sdružování v politických stranách a v politických hnutích (dále jen zákon o politických 

                                                
6 SLÁDEČEK, Vladimír – MIKULE, Vladimír – SYLLOVÁ, Jindřiška. Ústava České republiky. Komentář. 

Praha: C.H. Beck, 2007, s. 44.  
7 Usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 8. 1998, sp. zn. IV.ÚS 331/98  
8 PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda, 1. díl - Obecná státověda. Linde, Praha 1998, s.188. 
9 MERTL, J. Ideologie parlamentarismu a naše doba. Praha.1933, s. 30. 
10 tamtéž 
11 Nález Ústavního soudu ze dne 18. 10. 1995 spis. zn. Pl. ÚS 26/94  
12 Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky 
13 novely: 468/1991 Sb., 68/1993 Sb., 189/1993 Sb., 117/1994 Sb., 296/1995 Sb., 296/1995 Sb. (část), 322/1996 

Sb., 340/2000 Sb., 98/2001 Sb., 104/2001 Sb., 170/2001 Sb., 151/2002 Sb., 556/2004 Sb., 501/2004 Sb., 

342/2006 Sb., 296/2007 Sb., 227/2009 Sb., 345/2010 Sb., 420/2011 Sb. 
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stranách). Ani z tohoto právního předpisu se však nedozvíme žádnou pozitivní legální definici 

politické strany nebo politického hnutí, což podle někteřých autorů ale určitě nelze považovat 

za nedostatek.
14

   

Strany jsou definovány prostřednictvím svého účelu, kterým je, jak říká §1 zákona o 

politických stranách účast na politickém životě společnosti, zejména na vytváření 

zákonodárných sborů a orgánů vyšších územních samosprávních celků a orgánů místní 

samosprávy.  

Pokud jde o rozlišování mezi politickou stranou a politickým hnutím, zákon vychází 

ze situace na počátku 90. let minulého století, kdy měli relevantní význam politická hnutí 

(např. Občanské fórum, Veřejnost proti násilí), která nebyla založena na členském principu. 

Rozdíl mezi politickou stranou a politickým hnutím je nicméně v zásadě toliko formální, 

spočívá právě jen v jiném označení.
15

 

 

Vzhledem k chybějící legální definici politické strany je zde značný prostor pro 

doktrínu. Na samotné vymezení pojmu politické strany vplývá kromě rozdílných přístupů 

jednotlivých autorů také skutečnost, že role politických stran se liší v místě a čase. Definice, 

kterou v roce 1770 zformuloval E. Burke, a podle které je politická strana seskupením lidí 

spojených ze účelem prosazováním národního zájmu, a to na základě partikulárního principu, 

na kterém se všichni shodují
16

 v současnosti už stěží obstojí, a to s ohledem na spektrum 

zájmů, které současné strany reprezentují. Také definice Benjamina Constanta z roku 1816, ve 

které politické strany vymezil jako zasedání mužů hlásících se ke stejné politické doktríně 

vzhledem k častým odlišným názorovým proudům uvnitř jednotlivých stran nemůže být 

přesná
17

. Sartoriho snaha o definování politické strany také neplatí neomezeně, protože kromě 

politických skupin, jež se účastní voleb a jež je jejich prostřednictvím schopna své kandidáty 

umístit do veřejných úřadů,
18

 existují bezpochyby i politické strany, které se voleb 

neúčastní
19

.  

                                                
14 WAGNEROVÁ, E. – ŠIMÍČEK, V. – LANGÁŠEK, T. – POSPÍŠIL, I. a kol. Listina základních práv 

a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 484. 
15 SLÁDEČEK, Vladimír – MIKULE, Vladimír – SYLLOVÁ, Jindřiška. Ústava České republiky. Komentář. 

Praha: C.H. Beck, 2007,  s. 45. 
16 definice „political party“ dostupná z: http://www.websters-online-dictionary.org/definitions/political+party 
17 tamtéž 
18 FIALA, Petr - STRMISKA, Maxmilián. Teorie politických stran. Brno: Barrister & Principal, 1998, s. 29. 

19 Např. v České republice se voleb do Poslanecké sněmovny 2010 účastnilo 27 politických stran z celkového 

počtu přibližně 150 politických stran a hnutí registrovaných ministerstvem vnitra, zdroj : 

http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/SearchResult.aspx?type=0&status=1 ve spojení s 

http://www.volby.cz/pls/ps2010/ps2?xjazyk=CZ  

http://www.websters-online-dictionary.org/definitions/political+party
http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/SearchResult.aspx?type=0&status=1
http://www.volby.cz/pls/ps2010/ps2?xjazyk=CZ
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Jellinek ve své Všeobecné státovědě politické strany chápe jako společenské útvary, 

které se tak charakterisují již zevně. Nejsou zpravidla organisovány a tím podobají se 

společenským třídam
20

. Politické strany jsou podle něho ve svém jádře skupiny, které jsou 

sloučeny společnými přesvědčeními, nesoucímí se za určitými státními cíly, a které hledí tyto 

cíle uskutečniti. Přirozenou snahou každej politickej strany tedy jest, aby se dostala k vládě 

nebo aby ji udržela.   

 To, aby jejich zájmy byly uplatněny, je hlavním cílem politických stran i podle 

Beneše, který je charakterizuje jako skupiny lidí, majících v největší části společné zájmy 

hospodářské, sociální, kulturní, náboženské, mravní, politické a jiné, a stejné ideje a názory 

o uspořádaní společnosti
21

. 

   

V českém právním prostředí do statusu politických stran v posledních letech výrazně 

zasáhla judikatura Ústavního soudu. Právě podle ní je nutno ústavní povahu, povahu právní 

subjektivity, smysl a účel politických stran vyvodit z jejich celkové ústavní i obecně právní 

úpravy. 
22

   

Politické strany představují zprostředkující článek mezi občany a státem a mají sloužit 

k účasti občanů na politickém životě společnosti. I když jsou ve své podstatě sdruženími, 

vyznačují se specifickými vlastnostmi. Německý Spolkový ústavní soud dokonce hovoří o 

tom, že politické strany jsou na úrovni ústavněprávních institucí.
23

  

Předkládáním politického programu a možností uskutečnit své návrhy, přijdou-li k 

moci, se politické strany liší od jakéhokoliv jiného subjektu působícího v politickém životě
24

.  

Mezi další privilegia patří například finanční podpora ze strany státu, nebo daňové 

zvýhodnění.  

Privilegovanost politických stran ale nelze zaměňovat s jejích výlučností. Tuto 

výlučnost z ústavního pořádku vyvodit nelze
25

; naopak je možno poukázat na článek 22 

Listiny základních práv a svobod, podle něhož zákonná úprava všech politických práv 

a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž 

politických sil v demokratické společnosti. Z citovaného ustanovení je zřejmé, že ústavodárce 

                                                
20 JELLINEK, G. Všeobecná státověda. Praha. 1906, s. 118.  
21 BENEŠ, E. Stranictví. Praha. 1912, s. 108. 
22 Nález Ústavního soudu ze dne 19. ledna 2005, sp. zn. Pl. ÚS 10/03 
23 ČERNÝ, Petr. Právní ochrana před extremismem. Praha : C.H. Beck, 2008, s. 215. 
24 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 3. 2009, sp. zn. Pst 1/2008, bod 40; Refah Partisi a další proti 

Turecku, rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ze dne 13. 2. 2003, stížnosti č. 41340/98, 

41342/98, 41343/98 a 41344/98   
25 WAGNEROVÁ, E. – ŠIMÍČEK, V. – LANGÁŠEK, T. – POSPÍŠIL, I. a kol. Listina základních práv 

a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 485. 
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nepředpokládal toliko svobodnou soutěž politických stran, nýbrž politických sil, a ponechal 

tak dostatečný prostor i pro alternativní politické subjekty (např. nezávislí kandidáti).
26

 

 

Trvalo sice poměrně dlouho, než byla politickým stranám přiznána pozitivní úloha ve 

společenském dění, ale ústavní zakotvení (jako projev institucionalizace politických stran, tzn. 

vymezení jejich ústavního statutu
27

) jen potvrdilo jejich dvojjedinou roli
28

(viz výše). Základní 

ústavní východisko pro následné podrobnější stanovení podmínek, za kterých mohou 

politické subjekty existovat, najdeme v článku 5 Ústavy ČR
29

, který zní :  politické strany 

musí respektovat základní demokratické principy a odmítat násilí jako prostředek 

k prosazování svých zájmů. Cílem tohto článku je zabezpečit jakousi „čistotu“ politického 

systému založeného na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran a 

hnutí a jedná se o nejobecnější vymezení prostoru, ve kterém se hráči na politickém poli 

mohou pohybovat. Podrobnější výčet případů dovolené limitace obsahuje Listina základních 

práv a svobod (dále jen Listina). Článek 20 odstavec 3 říká, že je možné výkon sdružovacího 

práva omezit, ale jenom v případech stanovených zákonem a jen jestliže je to v demokratické 

společnosti nezbytné pro bezpečnost státu, ochranu veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku, 

předcházení trestním činům nebo pro ochranu práv a svobod druhých.  

Je třeba zmínit, že samotné podmínky uváděné v ústavním pořádku nelze vykládat 

jako podklad pro případné rozpuštění politické strany, nýbrž jako meze pro zásah veřejné 

moci.
30

 Proto je podrobná úprava nevyhnutných předpokladů, které politická strana musí 

splňovat – chce-li se účastnit politické soutěže – svěřena zákonům.  

První způsob omezení politických stran představuje vymezení okruhu osob, které 

nemohou být členy politických stran a hnutí, a to vojáci z povolání
31

, policisté
32

, příslušníci 

Hasičského záchranného sboru ČR, Celní správy ČR, Vězeňské služby ČR, Bezpečnostní 

informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace
33

, soudci Ústavního soudu 
34

 a 

veřejný ochránce práv
35

. Často se vyskytuje otázka, zda mohou být členy politických stran 

                                                
26 tamtéž 
27 PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda, 1. díl - Obecná státověda. Linde, Praha 1998, s. 207. 
28 tamtéž, s. 208. 
29 ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 

Sb., 515/2002 Sb., 319/2009 Sb. a 71/2012 Sb. 
30 FILIP, J. Návrh na rozpuštění Dělnické strany před NSS, Jurisprudence, Praha, ASPI. 2009, vol. XVIII, no. 7, 

2009, s. 16. 
31

 zákon č.76 /1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků 
32 zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky 
33 zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
34 zákon č. 182/2003 Sb., o Ústavním soudu 
35

 zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv 
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soudci obecných soudů. Vojtěch Šimíček, soudce Nejvyššího správního soudu ČR, ve svém 

článku
36

 píše, že zákon o soudech a soudcích členství soudců v politických stranách výslovně 

nezakazuje a protože platí, že co není zakázáno, je povoleno, soudce svým členstvím 

v politické straně zákon neporušuje. Podle něj, pokud by totiž racionální zákonodárce chtěl 

toto zakázat, mohl tak jednoduše učinit stejně jako v případě jiných funkcí, např. u veřejného 

ochránce práv. Na druhé straně, když se vychází z předpokladu, že každý by měl zodpovědně 

vážit všechny své závazky (soudce obzvlášť), je obtížné si představit osobu, která by na 

straně jedné při výkonu svých politických práv nenarušovala důvěru v nezávislé, nestranné a 

spravedlivé rozhodování soudu a nenechala se jakkoliv ovlivnit stranickými zájmy, a na 

straně druhé by současně aktivně plnila svůj závazek prosazovat a propagovat program jedné 

politické strany a získávat nové příznivce
37

. 

 

1.1 Důvody pro omezení vzniku nebo činnosti politických stran  

 Druhým způsobem, kterým zákonodárce reguluje svobodu sdružovat se v politických 

stranách, je zákaz některých činností při výkonu tohoto práva. Právě tato oblast je 

konkretizována v zákoně o politických stranách, kde v §4 je uvedeno několik podmínek, 

jejichž nesplnění má za následek nemožnost samotného vzniku a následného výkonu činnosti 

politické strany nebo hnutí. Z politické soutěže jsou vyloučeny strany, které porušují ústavu  

a zákony nebo jejichž cílem je odstranění demokratických základů státu. Na základě čl. 

10 Ústavy
38

  je potřebné rozšířit působnost tohoto ustanovení i na případy porušování 

mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána. Mimo to, jak ve svém nálezu sp. 

zn. č. Pl. ÚS 26/94 rozhodl Ústavní soud, je nepřípustná činnost stran, které nejen pouze 

porušili (některý) zákon, ale těch, které porušují zákony. V této formulaci je vyjádřen prvek 

trvalosti perpetuálního chování politické strany, která se právě tímto opakovaným 

porušováním zákonů chová způsobem ohrožujícím demokratické základy státu.  Podle 

některých autorů
39

  také není možné se domnívat, že porušení každého kogentního ustanovení 

právní normy naplňuje tento důvod zákazu politické strany. Relevantní je to, které souvisí 

s účastí na politickém životě (zejména upraveno v zákoně o politických stranách).  

                                                
36 Může být soudce členem politické strany?, 24.6.2008, dostupné z: http://jinepravo.blogspot.cz/2008/06/me-bt-

soudce-lenem-politick-strany.html 
37 tamtéž 
38 čl. 10 Ústavy ČR: 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. 
39 ROTH, J. K právní povaze členství v politické straně. Bulletin advokacie, 2006, č. 11-12, s. 88. 

http://jinepravo.blogspot.cz/2008/06/me-bt-soudce-lenem-politick-strany.html
http://jinepravo.blogspot.cz/2008/06/me-bt-soudce-lenem-politick-strany.html
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Nedotknutelnost demokratických základů státu chrání článek 9 ods. 2 Ústavy 
40

. Stát 

musí demokracii vytvořit možnosti bránit se (viz níže), a to zejména totalitním politickým 

systémům, které se už v minulosti objevily a se kterými má negativní zkušenosti. Proto je 

přirozené, že v zájmu udržení dosaženého standardu ochrany lidských práv a svobod má za cíl 

držet pod kontrolou snahy o znovunastolení komunistických, neonacistických či fašistických 

režimů. Na tomto místě je vhodné připomenout známý rozsudek německého Spolkového 

ústavního soudu ve věci zákazu politických stran, ve kterém soud považuje snahu o nastolení 

diktatury proletariátu za protiústavní.
41

 
  

 

Zakázány jsou i politické strany, které nemají   demokratické  stanovy  nebo  nemají  

demokraticky ustanovené orgány. Podle zákona 424/1991 jsou politické strany právnickými 

osobami
42

, je tedy přirozené, že jednou z nevyhnutelných podmínek pro jejich registraci jsou 

stanovy, resp. organizační řád
43

. Musí mít tedy předem určené, jakým způsobem se budou 

uplatňovat práva uvnitř strany, zejména v oblasti rozhodování a volby orgánů. Za 

“nedemokratické“ je například možné označit stanovy, které nerespektují pyramidovou 

strukturu s členskou základnou jako východiskem pro tvorbu většinové vůle ve straně a 

svěřují veškerou moc nebo převážnou část moci do rukou neodpovědné osobě
44

.
 
 

  

Podle písmena c) paragrafu 4 zákona o politických stranách nemohou vyvíjet činnost 

strany, které směřují k uchopení a držení moci zamezujícímu druhým stranám a hnutím  

ucházet  se  ústavními  prostředky  o  moc nebo které směřují k potlačení rovnoprávnosti 

občanů. Gabriel Laub řekl
45

, že demokracie je jediná společenská soustava, kterou lze 

demokratickou cestou odstranit. Jedno z ustanovení zákona si klade za cíl tomuto jevu 

zabránit. Demokratický právní stát – který je povinen chránit a podporovat pluralistickou, 

otevřenou společnost, v níž se může svobodný jedinec nejlépe rozvíjet – ústavně zajišťuje 

prostor pro formaci různých zájmových skupin, které posléze jako jednotlivé politické strany 

nebo hnutí usilují o prosazení svých představ získáním podílu na moci ve svobodné soutěži 

politických sil. Ústava   České   republiky   vychází  z reprezentativní demokracie, v níž  je 

                                                
40 článek 9 odst. 2 Ústavy ČR : Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. 
41 Rozsudek Spolkového ústavního soudu ze 17. srpna 1956 ve věci KPD, sp. zn. BVerfGE 5, 85. 
42 §3 odst. 1: Strany a hnutí jsou právnickými osobami. Státní orgány mohou do jejich postavení a činnosti 

zasahovat jen na základě zákona a v jeho mezích. 
43 §6 odst 2b : K návrhu na registraci přípravný výbor připojí ... stanovy (organizační řád) ve dvojím vyhotovení, 

v nichž musí být uvedeny. 
44 Rozsudek Spolkového ústavního soudu ze dne 23. října 1952 ve věci rozpuštění Socialistické říšské strany, sp. 

zn. 1 BvB 1/51, BVerG 2 
45 http://citaty.net/citaty/21815/ 

http://citaty.net/citaty/21815/
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tvorba politické vůle a  formace státní moci výsledkem volné  soutěže politických stran (čl.  5 

Ústavy) v rámci demokratického  právního státu. Právě tato soutěž je ústavním prostředkem, 

kterým se strany ucházejí o moc a jejím výsledkem je určitý výsledný politický profil  státní  

moci
46

. Za svobodné lze přitom  považovat takové volby, v nichž existuje svoboda vstupovat  

se  svou  politickou  alternativou  do volebního procesu (tj. existuje svoboda zakládání 

politických stran a  svoboda navrhování kandidátů  na funkce poslanců  ve většinovém 

systému), dále svoboda ucházet se o podporu voličů  a komunikovat  s veřejností,  jakož i 

svoboda voliče vybírat z více politických alternativ, reprezentovaných  více politickými 

stranami a více kandidáty na funkce poslanců
47

.  

 

Dalším důvodem pro odmítnutí registrace nebo rozpuštění politické strany je případ, 

že její program nebo činnost ohrožuje mravnost, veřejný pořádek nebo práva a svobodu 

občanů.  

Mravnost představuje souhrn převážně neosobních pravidel, jejichž moc nespočívá ani 

tak v obsahu toho, co předepisují, jako spíše v možnostech vyjednávání a nátlaku, které svou 

existencí vytvářejí.
48

 Nejvyšší správní soud nahlíží na pojem mravnost jako na kategorii 

morální a chápe jej jako obecně uznávané minimum společenských hodnot
49

, přičemž u něj 

vždy půjde o reflexi určitého místního spoločenského řádu, jenž podléhá z hlediska času 

určité proměnlivosti
50

. K tomu, aby bylo jednání protiprávní, musí být v rozporu s tím 

obsahem mravnosti, na němž se společnost shodne v daném čase a místě konsenzem (tedy 

přesvědčivou většinou, nikoli nutně jednohlasně)
51

. 

Porušení veřejného pořádku je podle judikatury
52

 Nejvyššího soudu jednání, které 

závažným způsobem narušuje veřejný klid a pořádek a je pro ně typický zjevně neuctivý a 

neukázněný postoj pachatele k zásadám občanského soužití  (např. násilný nebo slovní projev 

takového charakteru, že hrubě uráží, vzbuzuje obavy o bezpečnost zdraví nebo majetku).  

I když v judikatuře existují snahy o vymezení těchto neurčitých pojmů (mravnost a 

veřejný pořádek), pořád tady existuje jisté riziko – jediný, kdo může pod právní normy 

subsumovat určité jednání, je soudce; české pozitivní právo je ovládané zásadou iura novit 

curia. Je zde proto otázka, jestli je soudce doopravdy schopný zjistit objektivní stav věci 

                                                
46 Nález Ústavního soudu ze dne 18. 10. 1995, spis. zn.  Pl. ÚS 26/94 Sb.n.u. ÚS 
47 Nález Ústavního soudu ze dne 15. 5. 1996, spis. zn. Pl.ÚS 3/96 Sb. n. u. ÚS 
48 BRÁZDA, Radim. Úvod do srovnávací etiky. Praha: KLP, 1998, s. 135. 
49 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2012, sp. zn. 5 As 15/2011, bod III. b) 
50 tamtéž 
51 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 2. 2004, č. j. 2 As 69/2003 
52 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2001, sp. zn. 5 Tz 89/2001 
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nevyhnutelný pro samotné posouzení. Navíc na tyto a podobné obecné pojmy je nutno 

nahlížet ve vztahu k aktuálnímu stavu a mají být výrazem vývoje společnosti a společenských 

vztahů.  

Je nutno také připomenout, že zákon o politických stranách v uvedených případech 

mluví již o „ohrožení“, tedy situacích, kdy jednání je způsobilé porušit veřejný pořádek nebo 

dobré mravy, nemusí být zkoumáno, zda k tomu skutečně došlo. 
53

 

 

Zákonodárce v § 4 zákona o politických stranách nevyčerpává podmínky, které jsou 

strany (když se chtějí ucházet o politickou moc) povinny při své činnosti dodržovat. 

Z následujícího § 5 vyplývá, že zakázány jsou i politické strany a hnutí, které se snaží 

vykonávat funkci státních orgánů, nahrazovat je, či řídit. Tento předpoklad je explicitně 

vyjádřen v článku 20 odst. 4 Listiny - politické strany a politická hnutí, jakož i jiná sdružení 

jsou oddělena od státu. Jednak se tímto ustanovením akcentuje jejich privilegovanost oproti 

ostatním sdružením, jednak naznačuje, že z této prepojenosti by hrozilo největší nebezpečí 

demokratickému právnímu státu - oproti tomu oddělenost ostatních sdružení je zmíněna spíše 

jako dovětek.
54

 Takto ústavodárce zakazuje srůstání státního a stranického aparátu, využívání 

státních funkcí ve prospěch politické strany či jiného sdružení.  Do určité míry je tím 

chráněna i parlamentní demokracie před přímou vládou stran.
55

  Intenzivní propojení státu 

a politické strany je totiž typickým znakem totalitních politických systémů.   

 

Politické strany dále nesmí ukládat povinnosti osobám, jež nejsou jejich členy (§5 

odst. 1). Je to důsledek jejich pojetí jako korporací na soukromoprávním základu, v nichž 

členství není výsledkem aktu veřejné moci, ale volného rozhodnutí jednotlivců. Členem 

politické strany může být každý občan starší 18 let, povolené je však členství v maximálně 

jedné z nich. Není dovoleno vytváření diskriminačních podmínek pro vstup do politické 

strany, vycházejících např. jen z určeného zaměstnání nebo jen určeného pohlaví. Protože 

vynutitelnost sankcí je privilegiem státu a politické strany jsou odděleny od státu (viz výše), 

sankce strany mohou postihovat jen členy a ne kteréhokoliv občana. V zákoně o politických 

stranách je výslovně stanoveno, že nikdo nesmí být nucen k členství ve stranách a hnutích a  

že do strany a hnutí může každý svobodně vystoupit (§3 odst. 2), dále také platí, že nikdo 

                                                
53 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 4. 1944, Boh. A 1223/44 
54 WAGNEROVÁ, E. – ŠIMÍČEK, V. – LANGÁŠEK, T. – POSPÍŠIL, I. a kol. Listina základních práv 

a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 490. 
55 PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústava a ústavní řád České republiky: komentář. 2. díl, Práva a svobody. 2. dopl. a 

podstatně rozš. vyd. Praha: Linde, 2002, s.208. 
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nesmí  být  omezován  ve  svých právech proto, že je členem strany  a  hnutí, že se účastní 

jejich činnosti nebo je podporuje anebo  že stojí mimo ně. Obě ustanovení jsou součástí práva 

na svobodu projevu a jsou jasnou reakcí na situaci v nedávné české/československé historii. 

 

Jako speciální ustanovení k ústavnímu východisku v článku 5 Ústavy (tj. odmítání 

násilí jako prostředku k prosazování svých zájmů), zákonodárce zakazuje politické strany, 

které zřizují ozbrojené složky nebo jsou ozbrojeny (§5 odst. 2 zákona o politických 

stranách). Zákaz ozbrojování se vztahuje na politické strany jako právnické osoby, ale týká se 

i organizování jednotlivých členů strany, kteří zbraně drží v souladu s příslušnými právními 

předpisy. Důvody pro tuto velmi striktní zákonnou úpravu jsou přirozeně dány negativními 

zkušenostmi z dob dřívější komunistické totalitní diktatury, kdy komunistická strana měla 

k dispozici vlastní ozbrojené složky (tzv. Lidové milice), které využila především v únoru 

1948, když nastoupila k moci, a které permanentně používala rovněž při násilném potlačování 

oponentních politických názorů, vyjádřovaných zejména na  tzv. nepovolených 

shromážděních.
56

 

 

Jediným možným způsobem organizace politických subjektů je na územním 

principu, který je zvolen jako neutrální a relativně přirozený způsob vnitřní organizace 

strany, protože hlavně větší strany kandidují ve volbách do všech druhů zastupitelských 

orgánů (obecních, krajských a Parlamentu) a tady se následně koordinují.  Zejména u menších 

stran ale není vyloučená pouze jedna organizační jednotka pro celou republiku.      

 

Nakonec je možné strany z politické soutěže vyloučit i v případě, že svojí činnost 

organizují nebo se zakládají na pracovištích nebo na místech, kde je to zakázáno 

zákonem. Argumentem je fakt, že v jistých profesích platí princip přísné subordinace, kde 

nadřízení mohou v rámci své rozhodovací autority udílet závazné pokyny podřízeným. 

Teoreticky by v těchto případech mohlo dojít ke zneužití ve prospěch politických sil. Týká se 

to především příslušníků bezpečnostních složek, o omezení jejich práva sdružovat se 

v politických stranách bylo pojednáno výše.  

 

 

 

                                                
56 WAGNEROVÁ, E. – ŠIMÍČEK, V. – LANGÁŠEK, T. – POSPÍŠIL, I. a kol. Listina základních práv 

a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 489. 
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1.2 Koncept bránící se demokracie  

 Všechna ústavní a zákonná omezení politických stran mají za cíl ochranu základních 

demokratických principů. Demokratický systém po historických zkušenostech zejména 

z období předcházející 2. světové válce nemůže být naivní a má legitimní právo a dokonce 

i povinnost bránit se proti negaci sebe sama, tzn. proti takovým subjektům, které usilují o jeho 

zničení.
57

  

Carl Schmitt ve svém spise Legalita a legitimita z roku 1932 rozlišil mezi v ústavě 

obsaženými procedurálními pravidly a jejími substantivními principy (např. demokratický 

charakter státu).
58

 Tyto principy pak dle jeho soudu nemohou být měněny, a to ani při 

zachování procedury předepsané ústavou k její novelizaci. Schmitt tedy rozvinul doktrínu 

nazývanou dnes teorií materiálního jádra ústavy.
59

 

V proslulém nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 19/93 je zdůrazněno, že Ústava 

ČR není založena na hodnotové neutralitě, není jen pouhým vymezením institucí a procesů, 

ale včleňuje do svého textu i určité regulativní ideje vyjádřující základní nedotknutelné 

hodnoty demokratické společnosti. Podle Ústavního soudu ať jsou zákony státu jakékoli, ve 

státě, který se označuje za demokratický a proklamuje princip svrchovanosti lidu, nemůže být 

žádný jiný režim legitimní, než režim demokratický.  

Jedním z projevů tohto odmítnutí absolutní hodnotové neutrality státu je právě 

doktrína obranyschopné demokracie.
60

 

 V zásadě lze rozeznávat dva základní přístupy k ochraně demokracie – liberální model 

Spojených státu amerických a právě německý model bojovné demokracie, ke kterému má 

Česká republika daleko blíže.  

  Koncepce obranyschopné demokracie je způsob ochrany demokratického státu a 

představuje základní ideový přístup k hledání rovnováhy mezi ochranou existujícího 

demokratického státu a ochranou základních lidských práv. Má původ v Německu (podle 

některých autorů charakterizuje Německou spolkovou republiku stejně jako např. Sozialstaat 

nebo Rechtstaat
61

), nicméně v současnosti je uznávána v celé kontinentální Evropě a odkazuje 

                                                
57 WAGNEROVÁ, E. – ŠIMÍČEK, V. – LANGÁŠEK, T. – POSPÍŠIL, I. a kol. Listina základních práv 

a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s.488. 
58 BLAŽEK, Tomáš. Schmittovské kořeny konceptu obranyschopné demokracie? Jurisprudence, Praha, ASPI. 

2009, vol. XVIII, no. 7, 2009, s. 7. 
59 taméž 
60 tamtéž, s. 12. 
61 tamtéž 
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na ní ve své judikatuře
62

 i Evropský soud pro lidská práva, který ji považuje za legitimní cíl, 

jehož naplnění dovoluje státním orgánům přiměřeně omezit práva zaručená v Úmluvě.   

Někdy bývá nazývaná i „bránící se demokracie“. Používá se také pojem bojovná 

demokracie (militant democracy), kterého autorství se připisuje původem německému 

ústavnímu právníkovi Karlovi Loewensteinovi. Ten jej použil ve své práci s názvem Bojovná 

demokracie a základní práva (Militant Democracy and Fundamental Rights) publikované jako 

reakci na nacionální socialismus v roce 1937 v časopise The American Political Science 

Review
63

. Loewenstein v ní nastínil dosti ponurou vizi světa sužovaného vzestupem fašismu 

a volal po tom, aby si demokracie osvojili nástroje, kterými se budou moci s uvedenou 

hrozbou účinně vyspořádat.
64

  

Intelektuální otcovství konceptu však paradoxně bývá někdy připisováno už 

vzpomínanému německému mysliteli Carlu Schmittovi, označovanému také za „korunního 

právníka Třetí říše“, proto některí neváhají tento koncept označit za nacistický.
65

  

 

1.3  Extremismus 

Demokracie je zranitelná forma vlády. Tím, že se snaží poskytnout maximální 

možnou svobodu, vytváří prostor pro vznik a rozvoj antidemokratických ideologií. Právě 

snaha o neustálé vyvažování mezi maximální svobodou obyvatel a obecnými zájmy 

společnosti vede k problémům a konfliktům, které využívají extremisté.  Ti předkládají 

zdánlivě jednoduchá řešení na problémy současné doby a odůvodňují jimi nutnost změny 

společenského systému. Tyto ideologie jsou nezničitelné, neboť vždy, bez ohledu na 

historickou zkušenost, budou lidé, kteří jim budou věřit.
66

  

 Často jsou politické strany, které mohou být hrozbou pro demokracii, označované jako 

extremistické. Pojem extremismus má podle většiny odborníků velmi vágní povahu, která jej 

umožňuje vykládat v mnoha pojetích. Podle některých autorů by proto bylo vhodnější místo 

                                                
62 např. Vogt proti Německu ze dne 26. 9. 1995, stížnost č. 17851/91; Lehideux a Isorni proti Francii ze dne 23. 

9. 1998, stížnost č. 24662/94, Ždanoka proti Lotyšsku ze dne 16. 3. 2006, stížnost č. 58278/00 
63 Militant Democracy and Fundamental Rights, I. The American Political Science Review. 1937, roč. 4, č. 31, s. 

638-658. 
64 BLAŽEK, Tomáš. Schmittovské kořeny konceptu obranyschopné demokracie? Jurisprudence, Praha, ASPI. 

2009, vol. XVIII, no. 7, 2009, s. 5. 
65 tamtéž 
66 ČERNÝ, Petr. Právní ochrana před extremismem. Praha : C.H. Beck, 2008, s.VII. 
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tohoto termínu používat konkrétní pojmenování pro jednotlivé postoje vycházející z politické 

antropologie, sociologie, politologie či práva
67

.  

 Extremizmus můžeme chápat jako souhrn všech antisystémových názorů a činností,  

jakoukoliv opozici vůči moderní liberální demokracii a snahu o její nahrazení vlastním 

nedemokratickým uspořádáním.
68

 Vláda ČR v Zprávě o problematice extremismu
69

 tento 

pojem definuje jako vyhraněné ideologické postoje, které vybočují z ústavních, zákonných 

norem, vyznačují se prvky netolerance, a útočí proti základním demokratickým ústavním 

principům
70

, jak jsou definovány v českém ústavním pořádku. Ty jsou zároveň způsobilé přejít 

v aktivity, které působí (přímo nebo v dlouhodobém důsledku) destruktivně na stávající 

demokratický politicko - ekonomický systém, tj. snaží se jej nahradit systémem 

nedemokratickým (totalitním nebo autoritářským režimem, diktaturou). K získání stoupenců 

extremisti často využívají sociální demagogii, podporu násilí vůči opozici, konspirativní 

teorie nebo historický revizionismus. 

Existuje mnoho forem extremismu, v České republice náboženský, ekologický nebo 

regionalistický ustupuje do pozadí a pozornost se zaměřuje na extremisty pravicové 

(inspirované a používající v prvé řadě nacionální, rasovou, etnickou zášť, sympatizující s 

historickým fašismem nebo nacismem) a levicové (motivované především záští sociální, 

třídní, antikulturní, sympatizující s historickým komunismem nebo anarchismem).
71

 Někteří 

odborníci takovéto zjednodušené dělení ve Zprávě vlády o problematice extremismu odmítají, 

podle názoru Zdeňka Zbořila je třeba doufat, že se (v ní) nedočkáme objevu stran 

extremisticko-středových
72

.  

Zajímavá je skutečnost, že média v ČR mají výrazně negativnější postoj vůči 

projevům pravicových extrémistů než vůči aktivitám stoupenců komunismu nebo anarchismu. 

                                                
67 CHMELÍK, Jan. Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. Praha: Linde, 2001. s. 12. 
68 MAREŠ, Miroslav. Teorie extremismu. In: HLOUŠEK, Vít – KOPEČEK, Lubomír (eds.). Demokracie : 

teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. Brno : Masarykova 

univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2003. s. 300. 
69 Zpráva o problematice extremismu na území ČR v roce 2002, k níž přijala vláda ČR dne 9. července 2003 

usnesení č. 669, dostupné z www.mvcr.cz/soubor/zprava-pdf.aspx  
70 úcta k právům a svobodám člověka a občana (čl. 1 Ústavy), svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát 

(čl 1 Ústavy), nezměnitelnost podstatných náležitostí demokratického právního státu (čl. 9 odst. 2 Ústavy), 
• svrchovanost lidu (čl. 2 Ústavy), volná soutěž politických stran respektujících základní demokratické principy a 

odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů (čl. 5 Ústavy), ochrana menšin při rozhodování 

většiny (čl. 6 Ústavy), svoboda a rovnost lidí v důstojnosti a právech, nezadatelnost, nezcizitelnost, 

nepromlčitelnost a nezrušitelnost základních práv a svobod bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a 

náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního a sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo 

etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení (čl. 1, čl. 3 Listiny základních práv a svobod) 
71 tamtéž 
72 MAZEL, Michal – ZBOŘIL, Zdeněk. Má smysl zakazovat politické strany?, dostupné z 

http://www.literarky.cz/domov/politika/2115-ma-smysl-zakazovat-politicke-strany 

http://www.mvcr.cz/soubor/zprava-pdf.aspx
http://www.literarky.cz/domov/politika/2115-ma-smysl-zakazovat-politicke-strany
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Pojem extremismus bývá též převážně užíván jako záporné normativní hodnocení, nikoliv 

jako deskriptivní pojem
73

, a to často s cílem zdiskreditovat politického oponenta.  

 

Při snaze o přiblížení pojmu extremismus je třeba zmínit i antisystémové politické 

strany. Již Jellinek ve svém díle vycházel z myšlenky, že tam, kde strany držící státní vládu 

mají zároveň nadvládu sociální, tyto strany jsou příznivy stabilitě dané státní vlády, kdežto 

strany usilující o státní vládu mohou jí nabýti a udržeti jenom změnou dosavadního řádu.  

Pročež taky jakékoliv strany krajní, jež jsou vzdáleny sociální navlády, bývají nepřátelské 

existujícímu řádu a nakloněny k rozpoutání upoutaných sil individuálních.
74

  

 Podle Sartoriho antisystémová opozice nesdílí hodnoty vládnoucího politického řádu 

a v praxi neusiluje o výměnu vlády, ale o odstranění stávajícího systému - jejím hlavním 

znakem je tedy delegitimizační vliv
75

. Sartori také vyslovil předpoklad, že taktiky 

antisystémových stran nejsou podstatné, tedy že tyto strany nemusí být zároveň stranami 

revolučními a mohou operovat jak uvnitř, tak i vně systému
76

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
73 FIALA, Petr. Česká politický extremismus a radikalismus z hledika politologie in Politický 

extremismus a radikalismus v České republice. Brno : Masarykova univerzita, 1998. s 7. 
74 JELLINEK, G. Všeobecná státověda. Praha. 1906, s. 119. 
75 KUBÁT, Michal. Teorie antisystémovosti a Komunistická strana Čech a Moravy. In: NĚMEC, Jan, 

ŠŮSTKOVÁ, Markéta (eds.). III. Kongres českých politologů, Olomouc 8.-10. 9. 2006. Praha, Olomouc : Česká 

společnost pro politické vědy, 2006, s. 549. 
76 tamtéž 
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2  Právní úprava řízení o pozastavení činnosti a rozpuštění 

politické strany 

 

Vztah státu a politických stran je vztahem proměnlivým v čase.
77

 Předmětem zákonné 

úpravy se přirozeně stávají ty instituty a jevy společenského života, ve kterých se zájmy státu 

a politických stran dotýkají a střetávají.
78

  

Pojmovým znakem politických stran je nepochybně snaha o získání moci – tj. slovy 

Maxe Webera – schopnosti ovlivňovat chování jiných i proti jejich vůli, a také odpovědnosti 

s touto mocí spojenou
79

. Demokratický stát by ale měl mít zájem na tom, aby nevznikala, příp. 

byla rozpuštěna taková politická strana, která by se usilovala o usurpaci moci, tj. o získání 

politické moci s úmyslem znemožnit či nepřiměřeně znesnadnit přístup k ní v budoucnu 

ostatním subjektům.
80

  

Snaha státu vylučovat z politické hry ty strany, které se zdají být hrozbou 

demokratickému uspořádání
81

 se tak dostává do kolize s právy, které má každé sdružení jako 

samostatný subjekt práva odlišný od svých členů
82

. Privilegované ústavní postavení 

politických stran navíc přináší další katalog jejich základních (ústavních) práv.
83

 Navíc 

vzhledem ke klíčovému postavení, které pro demokratické zřízení politické strany představují, 

vyžadují zvýšenou ochranu a ztíženou možnost pozastavení a rozpuštění ve srovnání s jinými 

sdruženími nebo organizacemi. Odrazem toho je zkomplikování podmínek soudního řízení 

v porovnání s běžnými druhy upravenými v občanském soudním řádu
84

.  

Proces směřující k pozastavení činnosti nebo rozpuštění politické strany je upraven 

v třetí části zákona č. 150/2002 Sb, soudní řád správní, konkrétně v hlavě II. pátém dílu 

nazvaném Zvláštní řízení ve věcech politických stran a politických hnutí.  

                                                
77 PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda, 1. díl - Obecná státověda. Linde, Praha 1998, s. 205. 
78 tamtéž s. 206. 
79 WAGNEROVÁ, E. – ŠIMÍČEK, V. – LANGÁŠEK, T. – POSPÍŠIL, I. a kol. Listina základních práv 

a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 489. 
80 tamtéž 
81 PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda, 1. díl - Obecná státověda Linde, Praha 1998, s. 206. 
82

 právo na existenci a ochranu před bezdůvodným rozpuštěním; právo na sledování cíle stanoveného ve 

stanovách a programu; právo získávat členy sdružení; právo svobodně rozhodovat o přijetí za člena 

a o vyloučení člena; právo získávat prostředky na svou činnost; právo vytvářet si organizační struktutu (FILIP, 

Jan – HOLLANDER, Pavel – ŠIMÍČEK, Vojtěch. Zákon o Ústavním soudu. Komentář. 2. vydání. Praha: 

C.H.Beck, 2007. s. 531.) 
83 dobrovolnost vzniku a existence; všechny formy účasti na svobodné soutěži politických sil; svoboda tvorby 

a sledování politického programu; svoboda prosazování zájmů určité skupiny obyvatelstva; rovnost šancí 

politických stran; svoboda projevu  (FILIP, Jan – HOLLANDER, Pavel – ŠIMÍČEK, Vojtěch. Zákon 

o Ústavním soudu. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2007. s. 532.) 
84 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád  
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K podání návrhu na rozhodnutí, které se bezprostředně dotýká existence, vnitřní 

organizace a způsobilosti stran vyvíjet činnost, je aktivně legitimována vláda (v některých 

případech subsidiárně i prezident republiky
85

), která se na tomto kroku usnáší nadpoloviční 

většinou svých členů. Je to patrně důsledek vlivu tradic předmnichovské republiky, kdy vláda 

přímo o takových věcech rozhodovala a byla připuštěna možnost soudního přezkumu.
86

 Podle 

některých autorů tato současná právní úprava ale fakticky umožňuje, aby takový návrh, který 

představuje mimořádný zásah do celkové podoby svobodné soutěže politických sil, podávaly 

nepřímo politické strany u moci (vládní koalice) proti svým možným konkurentům
87

.    

 

Věcně příslušný je Nejvyšší správní soud
88

, nikoliv správní orgán (Ministerstvo 

vnitra), který rozhoduje u ostatních sdružení definovaných v zákoně 83/1990 Sb., o 

sdružování občanů. NSS rozhoduje v senátě složeném z předsedy a šesti soudců.
89

  

V rozsudku soud návrh vlády zamítne anebo návrhu na rozpuštění vyhoví, přičemž  relevantní 

pro rozhodování je skutkový stav, který tu je v době rozhodnutí soudu.   

     

Pozastavení činnosti bývá často jakýmsi předstupněm následného nuceného zrušení 

strany. Možnosti na pozastavení činnosti jsou širší než u rozpuštění. Kromě porušení 

obecných norem pro zakládání, organizaci a činnosti strany jsou to často i nesrovnalosti při 

hospodaření s majetkem a předkládání výročních správ Poslanecké sněmovně. Při pozastavení 

činnosti mohou strany a hnutí činit pouze úkony zaměřené  na  odstranění  stavu, který vedl 

k rozhodnutí o pozastavení  jejich  činnosti,  a  to  nejdéle  po  dobu  jednoho roku. Trvají-li 

rozhodující překážky i nadále, vláda (příp. prezident) může opětovně podat žalobu 

adresovanou Nejvyššímu správnímu soudu, tentokrát však už na rozpuštění strany.  Naopak, 

dojde-li  ve stanovené lhůtě k odstranění stavu, který byl důvodem pro pozastavení  činnosti, 

soud na základě  návrhu  strany  rozhodne o obnovení činnosti. V některých případech (§  6  

odst. 5 a § 18 odst. 1 a 2 zákona o politických stranách) se činnost strany a hnutí považuje za 

řádně obnovenou dnem, kterým byla stanovená povinnost uznána za splněnou příslušným 

orgánem.  

                                                
85 §15 odst. 1 zákona o politických stranách  
86 FILIP, J. Návrh na rozpuštění Dělnické strany před NSS, Jurisprudence, Praha, ASPI. 2009, vol. XVIII, no. 7, 

2009, s. 18. 
87 FILIP, J. Návrh na rozpuštění Dělnické strany před NSS, Jurisprudence, Praha, ASPI. 2009, vol. XVIII, no. 7, 

2009,s. 14.  
88 §95 zákona č. 150/2003 Sb., soudní řád správní  
89 §16a zákona 150/2002 Sb., soudní řád správní 
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V této souvislosti se naskytuje otázka, zda právě pouze administrativní a finanční 

problematika by neměla spadat de lege ferenda do kompetence NSS jako záležitost vedení 

evidence politických stran a hnutí, zatímco vlastní posuzování jejich činnosti a organizace 

pouze z hlediska ohrožení ústavního pořádku by nemělo spadat do kompetence Ústavního 

soudu jako otázka ústavního charakteru
90

. 

 

Rozpuštění je největší a krajní zásah do existence politické strany. Není jen reakcí na 

její chování v minulosti, ale je především do budoucna namířeným aktem bránící se 

demokracie proti reálně existujícímu nebezpečí.
91

 Jako rozhodnutí státního orgánu přichází 

v úvahu pouze za splnění několika podmínek. Bývá následkem buď neodstranění skutečností, 

které soud vedly k pozastavení činnosti, nebo porušení §1-5 zákona o politických stranách 

(viz výše). 

  

Příkladem zvláštního opatření, se kterým zákonodárce u jiných typů sdružení nepočítá, 

je institut tzv. ochranné lhůty, spočívající v zákazu pozastavení činnost strany, resp. jejího 

rozpuštění v době ode dne  vyhlášení  celostátních voleb do Poslanecké sněmovny, Senátu, 

Evropského parlamentu, zastupitelstev měst,   obcí   a   vyšších  územních samosprávních  

celků  do desátého dne po posledním dni těchto voleb. I zde však má své místo použití 

principu proporcionality, kdy při vzájemném poměřování hodnot klade zákonodárce jako 

vyšší cíl ochranu demokracie a svobod všech občanů. Důsledkem je, že tato výjimka neplatí 

při návrzích podaných u soudu a poukazujících na porušení výše zmíněných ustanovení §4 

zákona o politických stranách obsahující ty nejzávažnější provinění politické strany při své 

činnosti. Podle Nejvyššího správního soudu je činnost stran a hnutí  možno i v této ochranné 

lhůtě pozastavit nebo tyto strany rozpustit tehdy, pokud se jedná o opakované (trvalé) chování 

politické strany, svojí podstatou a výraznou intenzitou zasahující a ohrožující svobodnou 

soutěž politických sil (např. projevenou snahou o usurpaci politické moci, činností směřující 

proti podstatným náležitostem demokratického právního státu)
92

. Ochranná lhůta se naopak 

uplatní tehdy, když je straně či hnutí vytýkáno porušení jiného ustanovení zákona o 

politických stranách a tvrzené porušení § 4 téhož zákona má pouze doplňující význam
93

.  

 

                                                
90 FILIP, J. Návrh na rozpuštění Dělnické strany před NSS, Jurisprudence, Praha, ASPI. 2009, vol. XVIII, no. 7, 

2009,s. 14.   
91 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 3. 2009, sp. zn. Pst 1/2008, bod 56. 
92 usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 4. 2007, č. j. Pst 12/2007 – 20   
93 tamtéž 
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Podle čl. 87 odst. 1 písm. j) Ústavy Ústavní soud rozhoduje o tom, zda rozhodnutí o 

rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se činnosti politické strany je ve 

shodě s ústavními nebo jinými zákony. Návrh na přezkoumání ústavnosti a zákonnosti 

rozhodnutí týkající se rozpuštění, pozastavení nebo i jiné činnosti politické strany je možné 

chápat jako ústavní stížnost sui genesis.  

Tento procesní prostředek směřuje nejen k ochraně základních práv a svobod na 

základě principu subsidiarity, nýbrž vyjadřuje privilegované postavení politických stran, které 

pro ně vyplývá z jednotlivých složek právního řádu.
94

  

Řízení o návrhu politické strany je zvláštním řízením, které v oboru přezkoumávaných 

rozhodnutí vylučuje možnost zahájení a vedení řízení o ústavní stížnosti. Vždy je však třeba 

řídit se obsahem návrhu, nikoli tím, jak politická strana návrh označila.
95

  

 

  Pod přezkoumávaným rozhodnutím je třeba chápat individuální právní akt, nikoli např. 

zákon, který se týká činnosti politických stran a je v rozporu s Ústavou.
96

 

Výslovně se v článku 87 odst. 1 písm. j) uvádí rozhodnutí o rozpuštění. Dále lze 

prozkoumávat pouze ta rozhodnutí, která se bezprostředně dotýkají existence politické strany, 

její vnitřní organizace a způsobilosti vyvíjet činnost (jednat). Sem spadají rozhodnutí 

o pozastavení její činnosti a rozhodnutí o žalobě politické strany na obnovení její činnosti. 

Uvažovat lze též o rozhodnutí o opravném prostředku proti rozhodnutí Ministerstva vnitra 

o odmítnutí registrace změny stanov, rozhodnutí o návrhu na určení, že návrh na registraci 

změny stanov nemá nedostatky, dále o rozhodnutí ve věci soudní ochrany ve vztahu mezi 

politickou stranou a jejími členy a konečne i o rozhodnutí o prohlášení konkursu nebo 

o zamítnurí návrhu na pohlášení konkursu pro nedostatek majetku
97

. Proti jiným 

rozhodnutím
98

, jakož i jiným zásahům orgánů veřejné moci se politické straně nabízí, stejně 

                                                
94 FILIP, Jan – HOLLANDER, Pavel – ŠIMÍČEK, Vojtěch. Zákon o Ústavním soudu. Komentář. 2. vydání. 

Praha: C.H.Beck, 2007, s.522. 
95 WAGNEROVÁ, E.- DOSTÁL, M. – LANGÁŠEK, T. – POSPÍŠIL I. Zákon o Ústavním soudu s komentářem, 

Praha, ASPI, 2007,  s. 362. 
96 FILIP, Jan – HOLLANDER, Pavel – ŠIMÍČEK, Vojtěch. Zákon o Ústavním soudu. Komentář. 2. vydání. 

Praha: C.H.Beck, 2007, s. 529. 
97 WAGNEROVÁ, E.- DOSTÁL, M. – LANGÁŠEK, T. – POSPÍŠIL I. Zákon o Ústavním soudu s komentářem, 

Praha, ASPI, 2007, s. 354. 
98 Může se například jednat o rozhodnutí zasahující do práva politické strany vlastnit majetek nebo do práva na 

ochranu před neoprávněným shromážďováním údajů (FILIP, Jan – HOLLANDER, Pavel – ŠIMÍČEK, Vojtěch. 

Zákon o Ústavním soudu. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, s. 533.). 
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jako kterékoliv jiné právnické osobě, obecný prostředek ochrany ve formě ústavní stížnosti 

podle čl. 87 odst. 1 písm d).
99

  

 

  Proces je podrobněji upraven v zákoně o Ústavním soudu
100

, konkrétně v třetím oddíle 

hlavy druhé mezi zvláštními ustanoveními. Podle důvodové zprávy je upravené ve stejném 

oddílu jako řízení o ústavních stížnostech, protože obě by měli probíhat podle stejných 

pravidel.
101

 Lze se ale domnívat, že ústavodárce pod vlivem existující právní úpravy uvažoval 

o návrhu politické strany jako o zvláštním typu opravního prostředku, na jehož základě 

Ústavní soud určitá rozhodnutí přezkoumává v plném rozsahu, tzn. nejen z hlediska 

ústavnosti, ale i zákonnosti (viz níže).
102

   

I přes systematiku a několik společných znaků (za politickou stranu stejně jako za 

právnickou osobu jedná statutární orgán, stejné vymezení účastníků, zastavení a přerušení 

řízení, nevázanost ÚS skutkovým zjištěním učiněným v předchozích řízeních), je tedy nutno 

rozlišovat mezi obecnou ústavní stížností podávanou fyzickými nebo právnickými osobami a 

návrhem politické strany podle článku 87 odst. 1 písm. j) Ústavy.  

První rozdíl je hned v použitých pojmech – politická strana zásadně nepodává stížnost, 

ale návrh
103

. V něm tvrdí, že rozhodnutí o jejím rozpuštění (nebo jiné rozhodnutí týkající se 

její činnosti) není ve shodě s ústavními zákony nebo jinými zákony – postačí tedy již pouhá 

nezákonnost. V testu proporcionality při posuzování legitimity cíle omezení ústavně 

zaručených práv politické strany v důsledku namítaného zásahu orgánu veřejné moci, jakož 

i při hodnocení nezbytnosti namítaného zásahu v demokratické společnosti lze jít tak daleko, 

jak je to vzhledem k významu politických stran v ústavním systému a k jejich účinné ochraně 

potřebné, tzn. až na práh posuzování zákonnosti.
104

  

Návrh lze podat ve lhůtě, která činí polovinu z 60 dnů určených pro podání ústavní 

stížnosti a začíná běžet od nabytí právní moci rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon 

                                                
99 WAGNEROVÁ, E.- DOSTÁL, M. – LANGÁŠEK, T. – POSPÍŠIL I. Zákon o Ústavním soudu s komentářem, 
Praha, ASPI, 2007, s. 354. 
100 zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu 
101 FILIP, Jan – HOLLANDER, Pavel – ŠIMÍČEK, Vojtěch. Zákon o Ústavním soudu. Komentář. 2. vydání. 

Praha: C.H.Beck, 2007, s. 521. 
102 WAGNEROVÁ, E.- DOSTÁL, M. – LANGÁŠEK, T. – POSPÍŠIL I. Zákon o Ústavním soudu s 

komentářem, Praha, ASPI, 2007, s. 360. 
103 §73 zákona o Ústavním soudu  
104 WAGNEROVÁ, E.- DOSTÁL, M. – LANGÁŠEK, T. – POSPÍŠIL I. Zákon o Ústavním soudu s 

komentářem, Praha, ASPI, 2007,  s. 359. 
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k ochraně práva poskytuje. A to již dnem nabytí právní moci napadeného rozhodnutí, nikoli 

dnem následujícím
105

.  

 S návrhem proti rozhodnutí o rozpuštění politické strany je ze zákona spojený 

suspenzivní účinek, který je jinak charakteristický pro řádné opravné prostředky, čímž je dán 

další důvod uvažovat o tomto procesním prostředku právě jako o zvláštním typu opravního 

prostředku
106

. U ústavní stížnosti je odkladný účinek vyloučen
107

. 

 

Ústavní soud rozhodne nálezem, kterým návrhu zcela vyhoví nebo návrh zcela 

zamítne anebo mu zčásti vyhoví a zčásti jej zamítne. Když návrhu vyhoví, vysloví v nálezu, 

v čem je rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí dotýkající se její 

činnosti v rozporu s ústavními nebo jinými zákony a napadené rozhodnutí zruší
108

.  

Věc se následně vrací k novému rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu, který ji 

znovu posoudí. I když je NSS vázán právním názorem Ústavního soudu, podle některých 

autorů představuje tento postup výraznou komplikaci oproti zahraničí, kde tyto otázky řeší 

přímo Ústavní soud
109

. 

 

Na závěr je třeba zmínit, že stejně jako u řízení o ústavní stížnosti může být i s řízením 

o návrhu politické strany spojen akcesorický návrh na zrušení zákona nebo jiného právního 

předpisu podle §74 zákona o Ústavním soudu, v jehož důsledku plénum řízení o návrhu 

politické strany přeruší podle §78 odst 1 věty druhé a v samostatném řízení pak návrh na 

zrušení právního předpisu projedná
110

. 

 

Podle §12 zákona o politických stranách politické subjekty zanikají dnem, kdy 

ministerstvo (vnitra) provede výmaz strany a hnutí ze seznamu stran a hnutí. Návrh na tento 

výmaz podává příslušný orgán strany nebo likvidátor, v závislosti na tom, zda se strana ruší 

bez likvidace nebo s ní, a to do 10 dnů od rozhodnutí. Zrušení může být buď dobrovolné 

(rozhodnutí strany o rozpuštění, sloučení s jinou stranou nebo proměna na občanské sdružení) 

                                                
105 WAGNEROVÁ, E.- DOSTÁL, M. – LANGÁŠEK, T. – POSPÍŠIL I. Zákon o Ústavním soudu s 
komentářem, Praha, ASPI, 2007, s. 362. 
106 WAGNEROVÁ, E.- DOSTÁL, M. – LANGÁŠEK, T. – POSPÍŠIL I. Zákon o Ústavním soudu s 

komentářem, Praha, ASPI, 2007, s. 360. 
107 §79 zákona o Ústavním soudu 
108 §82 zákona o Ústavním soudu 
109 FILIP, Jan – HOLLANDER, Pavel – ŠIMÍČEK, Vojtěch. Zákon o Ústavním soudu. Komentář. 2. vydání. 

Praha: C.H.Beck, 2007, s. 539. 
110 WAGNEROVÁ, E.- DOSTÁL, M. – LANGÁŠEK, T. – POSPÍŠIL I. Zákon o Ústavním soudu s 

komentářem, Praha, ASPI, 2007, ;s. 363. 
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nebo na základě autoritativního rozhodnutí soudu v případech, že nepředloží Poslanecké 

sněmovně výroční finanční zprávu ve stanovené lhůtě nebo soud vyhoví návrhu na její 

rozpuštění. 
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3   Rozpuštění politické strany v České republice 

Před rokem 2003, tj. před ustavením Nejvyššího správního soudu, rozhodoval o 

případech týkajících se nedemokratičnosti politických stran Nejvyšší soud. Třeba ovšem 

připomenout, že v těchto kauzách nikdy neřešil návrh na rozpuštění politické strany, ale jen 

otázky týkající se převážně změn stanov
111

. Také lze poukázat na několik desítek rozsudků 

a usnesení Nejvyššího správního soudu, ve kterých se však mohl zabývat pouze 

problematikou nerespektování povinnosti podávat výroční finančí zprávu Poslanecké 

sněmovně
112

.  

V následující části bude pozornost zaměřena na proceduru řízení a důvody, pro které 

může být politická strana soudem rozpuštěna, které velmi podrobným až inštruktážním 

způsobem rozebral NSS v rozsudku Dělnická strana I a aplikoval na konkrétní případ 

v rozsudku Dělnická strana II.
113

  

 

 

3.1     Kauza Dělnická strana I   

3.1.1 Charakteristika Dělnické strany 

Dne 20. prosince 2002 byla ministerstvem vnitra registrována politická strana s 

názvem Nová síla, v lednu 2003 změnila svůj název na Dělnická strana (dále jen DS). Ta se 

prezentovala jako první svého druhu v ČR. Název podle představitelů vyjadřoval zcela 

zřetelně jejich zaměření, za dělníky bylo podle nich nutno považovat všechny zaměstnance, 

kteří za svojí práci pobírají mzdu, jejíž výši určuje zaměstnavatel. Chtěli hájit zájmy tzv. 

obyčejných občanů (při tom však zdůrazňovali, že nikdo není obyčejný, nýbrž je jedinečnou 

lidskou bytostí)
114

. 

Hlavním cílem bylo stát se protestním hnutím všech občanů, pro které je politika 

symbolem korupce a mocenského boje o výnosné posty
115

. 

Dělnická strana se považovala za politickou, nekonfesní stranu uznávající politické 

pluralitní a demokratické zřízení v České republice, členem se mohl stát každý občan České 

                                                
111 např. v září 2002 Nejvyšší soud s konečnou platností zamítl návrh Komunistické strany Československa na 
změnu stanov, ve kterých se strana přihlásila k marxismu – leninismu. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 19. 

9. 2002, sp. zn.11 Zp 34/2001 
112 FILIP, J. Návrh na rozpuštění Dělnické strany před NSS, Jurisprudence, Praha, ASPI. 2009, vol. XVIII, 

no. 7, 2009, s. 15. 
113 WAGNEROVÁ, E. – ŠIMÍČEK, V. – LANGÁŠEK, T. – POSPÍŠIL, I. a kol. Listina základních práv 

a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 487. 
114 Kdo jsme?, 27 červenec 2008, dostupné z:  

http://delnicka-strana.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=102 
115 tamtéž 

http://delnicka-strana.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=102
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republiky starší 18 let, jenž souhlasil s jejím programem ideově stojícím na třech základních 

pilířích - první pilíř tvořila národně politická oblast, následovala část zahrnující morální a 

mravně politické záležitosti, a konečně oblast ekonomická a sociální. Všechny části spolu 

tvořily nedílný celek. Hlavním bodem bylo řešení otázky nezaměstnanosti, dále se 

v programu věnovali snahám o podporu českého zemědělství a venkova, zjednodušení daňové 

soustavy, podporu mladých rodin, zajištění kvalitně fungujícího zdravotnického systému, 

rozvoj sportu a tělovýchovy, zajištění důstojných podmínek pro život seniorů. Těmito cíli se 

velice přibližovali i tehdejším parlamentním stranám, větší pozornost u veřejnosti ale 

získávali ty více kontroverzní body programu -  kromě vystoupení z NATO a Evropské unie 

(kde podle nich ČR ztratila svou svrchovanost a má vůči ostatním členským státům podřadné 

postavení), zrušení Senátu,  zavedení přímé volby prezidenta, imperativního mandátu a 

obnovy trestu smrti za nejtěžší zločiny, Dělnická strana žádala i přehodnocení pomoci České 

republiky tzv. třetímu světu.  

Předsedou strany byl od jejího založení Tomáš Vandas, bývalý tajemník strany 

Republikáni Miroslava Sládka.  

V komunálních volbách 2006 získala strana 3 mandáty
116

, v krajských volbách 2008 jí 

bylo odevzdáno celkem 26 226 hlasů
117

.  

Podle Zprávy o problematice extremismu na území České republiky Dělnickou stranu 

v roce 2008 ovládli neonacisté
118

. 

Širší pozornosti od veřejnosti se Dělnické straně dostalo v lednu 2008, kdy podala 

trestní oznámení na plzeňského primátora Pavla Rödla za jeho rozhodnutí zakázat povolený 

pochod neonacistů
119

. Ještě víc ale na sebe upozornila v říjnu a listopadu 2008 svými 

protestními akcemi a pochody v Litvínově a Hradci Králové.  

 

3.1.2 Řízení o návrhu na rozpuštění DS 

V rámci boje proti všem formám extremismu, rasové a jiné nesnášenlivosti, které 

ministr vnitra Ivan Langr při nástupu do funkce uvedl jako jednu ze svých priorit, rozeslal dne 

5. listopadu 2008 do meziresortního připomínkového řízení návrh na rozpuštění Dělnické 

                                                
116 Výsledky voleb do zastupitelství obcí dostupné z http://www.volby.cz/pls/kv2006/kv?xjazyk=CZ&xid=1 
117 Výsledky voleb do zastupitelství krajů dostupné z 

http://www.volby.cz/pls/kz2008/kz61?xjazyk=CZ&xdatum=20081017  
118

Strategie boje proti extremismu, Praha, 2009, dostupné z:  http://www.mvcr.cz/clanek/dokumenty-

kriminalita-zpravy-o-extremismu.aspx 
119 Dělnická strana podala trestní oznámení na primátora Plzně, 22.1.2008, dostupné z: 

http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/primator-plzne-celi-trestnimu-oznameni.html 

http://www.volby.cz/pls/kv2006/kv?xjazyk=CZ&xid=1
http://www.volby.cz/pls/kz2008/kz61?xjazyk=CZ&xdatum=20081017
http://www.mvcr.cz/clanek/dokumenty-kriminalita-zpravy-o-extremismu.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/dokumenty-kriminalita-zpravy-o-extremismu.aspx
http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/primator-plzne-celi-trestnimu-oznameni.html
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strany
120

. Odůvodnil to tím, že sice je bytostní zastánce svobodné soutěže idejí politických 

stran, ale zároveň není možné, aby se pod rouškou svobodné soutěže politických stran a hnutí 

skrývala činnost, která je (podle jeho názoru) neslučitelná s fungováním demokratického 

právního státu
121

. Podle něho demokracie musí být schopna se takovýmto projevům postavit a 

musí být schopna jim čelit. 

Potřebná většina členů vlády návrh na zahájení řízení ve věci rozpuštění Dělnické 

strany schválila a přesně měsíc po Langerově podnětu byl Nejvyššímu správnímu soudu tento 

návrh
122

 doručen. Vláda v  něm poukazovala na několik skutečností - prohlášení tiskového 

odboru Dělnické strany ze dne 17. října 2008, ve kterém bylo řečeno, mimo jiné : „Dělnická 

strana vyhlašuje nulovou toleranci k polistopadovému politickému systému, po jehož 

odstranění již delší dobu voláme. V praxi to znamená rozpuštění stávajících parlamentních 

stran a prošetření všech jejich zločinů po roce 1989. Tento revoluční zvrat si ovšem vyžádá 

celonárodní účast, a právě k ní naše strana bude v následujících dnech a týdnech obyvatelstvo 

země mobilizovat.“   

Dále byly v návrhu tvrzeny i dvě porušení shromažďovacího zákona
123

. Na základě 

těchto faktů byla podle vlády činnost Dělnické strany v rozporu s § 4 písm. a) a s § 4 písm. d) 

zákona o politických stranách (viz výše). Jako důkazy vláda označila pozvánku zveřejněnou 

na www.odpor.org, sdělení tiskového odboru Dělnické strany na www.delnickastrana.cz, 

vyjádření Magistrátu města Hradec Králové, vyjádření Městského úřadu Litvínov a informaci 

Policie ze dne 4. 10. 2007.  

 

Ve vyjádření Dělnické strany doručeném Nejvyššímu správnímu soudu předseda 

Tomáš Vandas (jako zástupce DS) prohlásil, že návrh podaný vládou obsahoval pouze tvrzení 

o porušování zákona o shromažďování, ale v souladu s nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 

26/94 je k porušení §4 písm. a) třeba opakovaného či permanentního porušování, a to nikoliv 

jednoho ustanovení, ale více zákonů. Samotné porušení shromažďovacího zákona popřel, 

v Hradci Králové se prý jen několik desítek osob prošlo městem, nejednalo se však o  

                                                
 
120 Ministr vnitra Langer podal návrh na zrušení Dělnické strany, 5.11.2008, dostupné z: 

http://zpravy.idnes.cz/ministr-vnitra-langer-podal-navrh-na-zruseni-delnicke-strany-ptb-

/domaci.aspx?c=A081105_121956_domaci_jba 
121 tamtéž 
122 dokument dostupný z: http://www.nssoud.cz/dokumenty/navrhRizeni/Navrh_vlady_CR.pdf 
123 v prvním případě šlo o tzv. spontánní demonstraci, představovanou pochodem cca 300 stoupenců krajní 

pravice z vlakového nádraží na Ulrichovo náměstí v Hradci Králové, v druhém o shromáždění na náměstí Míru 

v Litvínově, spojené s pochodem na sídliště Janov 

http://www.odpor.org/
http://www.delnickastrana.cz/
http://zpravy.idnes.cz/ministr-vnitra-langer-podal-navrh-na-zruseni-delnicke-strany-ptb-/domaci.aspx?c=A081105_121956_domaci_jba
http://zpravy.idnes.cz/ministr-vnitra-langer-podal-navrh-na-zruseni-delnicke-strany-ptb-/domaci.aspx?c=A081105_121956_domaci_jba
http://www.nssoud.cz/dokumenty/navrhRizeni/Navrh_vlady_CR.pdf
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manifestaci nebo pochod. Obsah vládou zmíněného tiskového prohlášení ze dne 17. října 

2008 nebyl podle Vandase správně pochopen, rovněž odmítl spojení s nacistickými 

skupinami.  

 Při ústním jednání vláda trvala na tom, že Dělnická strana hlásala nulovou toleranci 

nikoliv vládě nebo některé politické straně, ale politickému systému, který je dán v Ústavě a 

zákonech a vyzývala k dosažení cíle, jehož výsledkem neměla být změna politické situace 

volbami, ale revolučním krokem.  

 Dělnická strana si stála za tím, že když mluvila o změně vlády a systému, měla na 

mysli změnu politickou cestou v rámci demokratických voleb.  

 

         

obrázek č.1 : členka DS držící zástavu DS   

(zdroj: http://g.denik.cz/1/89/obrazem_051108_delnicka_strana_denik-380.jpg) 

 

3.1.3 Rozsudek Dělnická strana I 

Po ústním jednání Nejvyšší správní soud dne 4. března 2009 vynesl rozsudek
124

. 

Vzhledem k zásadnosti rozhodnutí rozbor právního rámce provedený v odůvodnění přesahuje 

potřeby konkrétního soudního řízení a má zčásti akademickou povahu.
125

 

Soud připomenul postavení politických stran jako právnických osob soukromého 

práva, které jako jediné subjekty mohou získat politickou moc a ovlivnit režim v zemi jako 

celku (bod 40) a v souladu s Ústavou plnit veřejné úkoly nezbytné pro život státu, založeného 

na reprezentativní demokracii (bod 41). Následně soud vyslovil velice důležitá stanoviska pro 

                                                
124 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 3. 2009, sp. zn. Pst 1/2008 
125 FILIP, J. Návrh na rozpuštění Dělnické strany před NSS, Jurisprudence, Praha, ASPI. 2009, vol. XVIII, 

no. 7, 2009, s. 20. 
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budoucí soudní praxi, a sice definoval důvod, který vede k možnosti rozpuštění politické 

strany. To je podle soudu možné za kumulativního splnění 4 podmínek:  

A. Zjištěné chování politické strany je protiprávní.  

K rozpuštění jako nejradikálnějšímu zásahu do samotné existence strany však 

nepostačuje každé porušení zákona, mravnosti či veřejného pořádku, svým významem se musí 

rovnat omezení práva na sdružování v politických stranách (bod 60). 

B. Toto chování je straně přičitatelné. 

Relevantní jednání a projevy musí tvořit celek dostatečně jasně vypovídající o cílech, o 

které daná strana usiluje a musí být v rozporu se základními principy demokratické 

společnosti (bod 51). Podle Evropského soudu pro lidská práva je možné přičítat straně 

jednání jejího předsedy a místopředsedy vždy, projevy poslanců a lokálních politiků jen když 

se od nich strana oficiálně nedistancuje (bod 52).  

C. Představuje dostatečně bezprostřední hrozbu pro demokratický právní stát. 

 Rozpuštění strany je aktem bránící se demokracie a prevencí před budoucím reálně 

existujícím nebezpečím. Nemůže proto jít o jakoukoliv hrozbu, ale jen hrozbu aktuální. Zásah 

proti politické straně je podmíněn existencí bezprostředního rizika ohrožení demokracie 

podloženého důkazy. NSS zdůraznil, že nelze postihnout politickou stranu jen pro její kritiku 

právního a ústavního pořádku státu (při respektu k jejich základním zásadám) nebo protože 

se v jejích stanovách objeví výraz „revoluční“ – i když tento pojem vede k zvýšené pozornosti 

a podrobnému zkoumání dalších projevů přičitatelných politické straně (bod 53). Proti tomu 

politická strana, která vyzývá k násilí nebo jejíž politický projekt nerespektuje pravidla 

demokracie, usiluje o jejich zničení nebo směřuje k porušování uznávaných práv a svobod, 

nepožívá ochrany před sankcemi, které jí za to hrozí (bod 46).  

D. Zamýšlený zásah je přiměřený sledovanému cíli.  

Musí být dodržena jeho nezbytnost (zásah do práva je nevyhnutelný pro ochranu 

demokratické společnosti a je přiměřený sledovaným legitimním cílům).  

 

Poměrně samostatnou skutečností, od které se ale v řízení mělo odvíjet další 

dokazování, bylo zjištění spolupráce Dělnické strany s hnutím Národní odpor. Podle vlády 

bylo toto propojení notorietou, zástupce ministerstva Václav Henych se po rozsudku vyjádřil, 

že vycházeli (jsme) z toho, že vazby DS na neonacistickou scénu jsou veřejně známé
126

 . Toto 

                                                
126 Zákaz Dělnické strany neprošel. Šlendrián to nebyl, hájí se autor návrhu, 4.3.2009, dostupné z: 

http://zpravy.idnes.cz/zakaz-delnicke-strany-neprosel-slendrian-to-nebyl-haji-se-autor-navrhu-13c-

/domaci.aspx?c=A090304_162539_domaci_pei 

http://zpravy.idnes.cz/zakaz-delnicke-strany-neprosel-slendrian-to-nebyl-haji-se-autor-navrhu-13c-/domaci.aspx?c=A090304_162539_domaci_pei
http://zpravy.idnes.cz/zakaz-delnicke-strany-neprosel-slendrian-to-nebyl-haji-se-autor-navrhu-13c-/domaci.aspx?c=A090304_162539_domaci_pei
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ale nemohlo obstát v žádném soudním řízení, obzvlášť ne v řízení o rozpuštění politické 

strany. Soud nerozhoduje na základě skutečností údajně známých z médií anebo internetu, ale 

na základě skutkového stavu, který byl v řízení kontradiktorním způsobem prokázán, tj. 

vyplývá ze soudu předložených a řádně provedených důkazů. Členové DS se podle tvrzení 

vlády aktivně účastnili řady akcí Národního odporu, spolupráce byla prý nepochybná, avšak 

ve vztahu k těmto tvrzením vláda nenavrhla soudu provedení žádných důkazů, kromě 

dokumentu Policie Magistrátu hlavního města Prahy, který měl podle soudu jen velmi 

povrchní a obecnou vypovídací hodnotu a navíc z něho nijak nevyplývalo, že by se aktivit 

Národního odporu účastnili členové Dělnické strany, ani že by se osoby jmenované 

v souvislosti s Národním odporem jakkoliv účastnily aktivit Dělnické strany (bod 73). Vláda 

jako důkaz označila webovou stránku www.odpor.org, ale netvrdila souvislost mezi ní a 

aktivitami Národního odporu. Stejně tak nebylo možno dokázat, že stránku spravují členové 

hnutí. I když se podle navrhovatele jednalo o notoriety, nemůže se tímto vyhnout důkaznímu 

břemenu (bod 77).  

Vláda své tvrzení o spolupráci Dělnické strany s Národním odporem neprokázala, 

nebylo tedy možné posoudit ani to, zda by taková spolupráce mohla být důvodem 

k rozpuštění Dělnické strany. Předseda senátu JUDr. Vojtěch Šimíček k tomuto bodu později 

uvedl: "Soud nehraje a nemůže hrát roli inkvizičního tribunálu, který by sám hledal informace 

o politické straně, zkoumal její činnost ze všech možných ohledů, nad rámec návrhu zkoumal 

program, názory strany a symboliku, kterou užívá"
127

.  

Vzhledem k tomu, že v řízení nebylo prokázáno, že by činnost Dělnické strany byla 

naplněním některým z důvodů pro její rozpuštění a jako výsledek toho, že vláda neunesla 

břemeno tvrzení a důkazní, Nejvyšší správní soud návrh na rozpuštění Dělnické strany jako 

nedůvodný zamítl. V souvislosti s principem proporcionality zásahu do základních práv a do 

existence Dělnické strany a jeho projevem z hlediska toho, co se má od NSS v návrhu 

požadovat, si někteří autoři kládli otázku, zda by měl větší šanci na úspěch návrh na  

pozastavení činnosti Dělnické strany
128

. Pravděpodobně by ale návrh nestačil ani na 

pozastavení činnosti strany.
129

   

                                                
127

Krajně pravicová Dělnická strana nebude rozpuštěna, 4.3.2009, dostupné z:  

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/47467-krajne-pravicova-delnicka-strana-nebude-rozpustena/ 
128 FILIP, J. Návrh na rozpuštění Dělnické strany před NSS, Jurisprudence, Praha, ASPI. 2009, vol. XVIII, 

no. 7, 2009, s. 17. 
129 tamtéž, s. 18. 

http://www.odpor.org/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/47467-krajne-pravicova-delnicka-strana-nebude-rozpustena/
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Po vynesení rozsudku ministr Ivan Langr řekl novinářům, že toto rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu považuje za průlomové, a to ne ani tak kvůli obsahu, ale že 

vůbec byl (rozsudek) vynesen.  

Záhy po zamítnutí návrhu se objevila kritika ministerstva i samotného ministra např. 

od bezpečnostního experta ČSSD Jeronýma Tejce, který řekl, že ministr místo kvalitní 

přípravy návrhu na zrušení Dělnické strany a na jeho podložení důkazy kladl důraz na 

mediální prezentaci svého tvrdého postupu proti této straně
130

. Langer odmítl kritiku a 

zdůraznil, že si nemyslí, že jeho resort řízení podcenil
131

.   

Předseda DS Tomáš Vandas některé své reakce a názory vyjádřil v odpovědích na 

otázky autorky, uvedeny jsou jako příloha č.2.  

Bezprostřední reakci na výsledek uveřejnila nevládní nezisková organizace pro lidská 

práva Český helsinský výbor a několik dalších občanských sdružení na různých internetových 

stránkách
132

. V prohlášení se vyjádřili k výsledku řízení a ostře vystoupili proti ministerstvu 

vnitra a jeho zodpovědným pracovníkům, kteří podle nich v řízení před Nejvyšším správním 

soudem prokázali čirou nekompetentnost
133

. Podaný návrh a postup státu v řízení nemohl 

podle nich vést k ničemu jinému než k jeho zamítnutí. Ministerstvu také vytkli, že návrh sice 

obsahoval tvrzení týkající se neonacistického charakteru Dělnické strany a jejího úzkého 

propojení s neonacistickým hnutím reprezentovaným Národním odporem, ale nebyly uvedené 

žádné důkazní prostředky, které by toto doložily. Iniciátoři prohlášení se také ptali, kde se 

projevila trpělivá a mravenčí práce, kterou deklaroval ministr vnitra v listopadu 2008
134

, a 

která předcházela podání návrhu, když výsledný návrh adresovaný Nejvyššímu správnímu 

soudu byl tak bezduchý a argumentů prostý
135

. Konec manifestu sebou přinesl gradaci kritiky 

ministerstva, které podle Českého helsinského výboru a sdružení v tomto případě selhalo.  

 

                                                
130 Vnitro si za návrhem na rozpuštění DS stojí, 4.3.2009, dostupné z: http://www.romea.cz/cz/zpravy/vnitro-si-

za-navrhem-na-rozpusteni-ds-stoji-opozice-ho-kritizuje 
131 tamtéž 
132 Prohlášení NNO: Zamítnutí návrhu na rozpuštění Dělnické strany je jednoznačným pochybením ministerstva 

vnitra, 5.3.2009,  podepsal se pod něj Český helsinský výbor, Tolerance a občanská společnost, o.s., ROMEA, 

o.s., Slovo 21, o.s., In Iustitia, o.s. a Gender Studies, o.p.s., dostupné z: 

http://www.romea.cz/cz/zpravy/prohlaseni-nno-zamitnuti-navrhu-na-rozpusteni-delnicke-strany-je-

jednoznacnym-pochybenim-ministerstva-vnitra 
133 tamtéž 
134 Ivan Langer: „Pohár trpělivosti s činností Dělnické strany přetekl. Dnešního dne jsem dal návrh na její 

rozpuštění.“, dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/ivan-langer-pohar-trpelivosti-s-cinnosti-delnicke-strany-

pretekl-dnesniho-dne-jsem-dal-navrh-na-jeji-rozpusteni.aspx 
135 Prohlášení NNO: Zamítnutí návrhu na rozpuštění Dělnické strany je jednoznačným pochybením ministerstva 

vnitra, 5.3.2009,  podepsal se pod něj Český helsinský výbor, Tolerance a občanská společnost, o.s., ROMEA, 

o.s., Slovo 21, o.s., In Iustitia, o.s. a Gender Studies, o.p.s., dostupné z: 

http://www.romea.cz/cz/zpravy/prohlaseni-nno-zamitnuti-navrhu-na-rozpusteni-delnicke-strany-je-

jednoznacnym-pochybenim-ministerstva-vnitra 

http://www.romea.cz/cz/zpravy/vnitro-si-za-navrhem-na-rozpusteni-ds-stoji-opozice-ho-kritizuje
http://www.romea.cz/cz/zpravy/vnitro-si-za-navrhem-na-rozpusteni-ds-stoji-opozice-ho-kritizuje
http://www.romea.cz/cz/zpravy/prohlaseni-nno-zamitnuti-navrhu-na-rozpusteni-delnicke-strany-je-jednoznacnym-pochybenim-ministerstva-vnitra
http://www.romea.cz/cz/zpravy/prohlaseni-nno-zamitnuti-navrhu-na-rozpusteni-delnicke-strany-je-jednoznacnym-pochybenim-ministerstva-vnitra
http://www.mvcr.cz/clanek/ivan-langer-pohar-trpelivosti-s-cinnosti-delnicke-strany-pretekl-dnesniho-dne-jsem-dal-navrh-na-jeji-rozpusteni.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/ivan-langer-pohar-trpelivosti-s-cinnosti-delnicke-strany-pretekl-dnesniho-dne-jsem-dal-navrh-na-jeji-rozpusteni.aspx
http://www.romea.cz/cz/zpravy/prohlaseni-nno-zamitnuti-navrhu-na-rozpusteni-delnicke-strany-je-jednoznacnym-pochybenim-ministerstva-vnitra
http://www.romea.cz/cz/zpravy/prohlaseni-nno-zamitnuti-navrhu-na-rozpusteni-delnicke-strany-je-jednoznacnym-pochybenim-ministerstva-vnitra
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První pokus vlády o rozpuštění strany z důvodu údajné nedemokratičnosti skončil 

neúspěšně. Podle tehdejšího premiéra Mirka Topolánka byl výrok Nejvyššího správního 

soudu negativní signál pro další obdobné žádosti, protože podle něj je na základě nich těžké 

zrušit jakoukoliv stranu. Vyjádřil dokonce spekulaci, že soud si tímto rozhodnutím připravil 

půdu a zamezil například zrušení Komunistické strany Čech a Moravy
136

. Takové 

zpochybnění nezávislosti soudu z úst předsedy vlády bylo zcela nepřijatelné a 

neopodstatněné. Jak se v odpovědi na tyto útoky Mirka Topolánka na internetových stránkách 

NSS vyjádřil jeho předseda JUDr. Josef Baxa, soud – na rozdíl od vlády, nemá politický 

zájem na existenci či neexistenci žádné politické strany, apolitičnost celého řízení a korektnost 

rozhodnutí je zjevná z naprosto ověřeného postupu soudu, verifikovaného z veřejně 

dostupných zdrojů.
137 

 Každý, kdo si přečte návrh vlády a její postup v řízení, musí dát za 

pravdu NSS. 

 

 

3.2 Kauza Dělnická strana II 

Poměrně krátce po prvním návrhu vlády na rozpuštění Dělnické strany podala vláda 

druhý návrh s totožným cílem. Nový návrh
138

 inicioval ministr vnitra Martin Pecina, který po 

pádu Topolánkovy vlády v čele ministerstva vystřídal Ivana Langera a který také ostře 

kritizoval nedostatky prvního vládního návrhu
139

.  Vláda v návrhu ze dne 17. září 2009 

uvedla, že si byla sama plně vědoma krátkosti doby, která uplynula od podání posledního 

podnětu na rozpuštění stejného politického subjektu (tj. 5. prosince 2008), ale zdůraznila, že 

podání dalšího návrhu nebylo projevem zájmu navrhovatele, ale realizací jeho zákonné 

povinnosti bránit hodnoty chráněné ústavou ČR a běžnými zákony (úvod návrhu, body 1, 2).  

 

3.2.1 Návrh vlády 

 Návrh byl tentokrát mnohem podrobněji rozpracován a doplněn řadou přiložených 

důkazů, ze kterých podle navrhovatele jednoznačně vyplývalo, že Dělnická strana upustila od 

                                                
136

 Topolánek: Soud si dělá alibi, zrušit KSČM teď půjde těžko, 15.3.2009, dostupné z:  

http://zpravy.idnes.cz/topolanek-soud-si-dela-alibi-zrusit-kscm-ted-pujde-tezko-p2b-

/domaci.aspx?c=A090315_142718_domaci_pei 
137 Vyjádření ke spekulacím Mirka Topolánka, 16.3.2009, dostupné z: 

http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=art&art_id=362 
138 Zveřejněný návrh vlády na rozpuštění Dělnické strany dostupný z: 

http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=art&art_id=404 
139 Pecina: Vnitro se v září opět pokusí o rozpuštění Dělnické strany, 14. 8. 2009, dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/63787-pecina-vnitro-se-v-zari-opet-pokusi-o-rozpusteni-delnicke-

strany/ 

http://zpravy.idnes.cz/topolanek-soud-si-dela-alibi-zrusit-kscm-ted-pujde-tezko-p2b-/domaci.aspx?c=A090315_142718_domaci_pei
http://zpravy.idnes.cz/topolanek-soud-si-dela-alibi-zrusit-kscm-ted-pujde-tezko-p2b-/domaci.aspx?c=A090315_142718_domaci_pei
http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=art&art_id=362
http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=art&art_id=404
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/63787-pecina-vnitro-se-v-zari-opet-pokusi-o-rozpusteni-delnicke-strany/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/63787-pecina-vnitro-se-v-zari-opet-pokusi-o-rozpusteni-delnicke-strany/
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pouhé proklamace záměrů a začala vyvíjet systém aktivit, které byly organizovány a 

prováděny výhradně za účelem ohrožování mravnosti a veřejného pořádku, práv a svobod 

občanů a nebyly již „pouhým“ vedlejším efektem, snad i nechtěným, nějaké jiné politické 

aktivity (úvod, bod 5). 

Tomáš Vandas se k otázce důkazů vyjádřil se slovy, že vláda podala návrh na 

rozpuštění na základě novinových výstřižků a odkazů na webové stránky a že takový materiál 

nemá u soudu šanci uspět
140

. 

   

Formálně byl 79-stránkový dokument rozdělen na Úvod a 5 částí: 

A. Veřejné akce  Dělnické strany. Propojení s dalšími subjekty 

B. Program, stanovy, veřejné projevy Dělnické strany   

C. Osobní charakteristiky představitelů Dělnické strany 

D. Další významné skutečnosti, osvědčující důvodnost návrhu 

E. Právní argumentace 

 

Co se týče přičitatelnosti jednání straně, vláda jako navrhovatel zastávala obecně 

uznávaný názor, že osoby v čele politické strany sdílí stejný hodnotový systém, jaký chce 

prosazovat tato strana - tedy pokud projevy, jednání a výroky činí členové předsednictva či 

dalších orgánů Dělnické strany, je jednání straně přičitatelné vždy. Krom toho navrhovatel 

dále tvrdil, že Dělnické straně je přičitatelné i jednání jejích příznivců, přičemž pojem 

příznivec navrhovatel vykládal extenzivně a řadil tam kromě členů, sponzorů, zaměstnanců i 

všechny ty osoby, které se ke straně hlásily a pro ni konaly - tedy například ty, kteří za 

Dělnickou stranu kandidovaly ve volbách (úvod, bod 9). Obdobně navrhovatel vycházel 

z předpokladu, že straně jsou přičitatelné i výroky dalších osob jako například hostů 

vyslovené na akcích pořádaných Dělnickou stranou, pokud se od nich dostatečně 

nedistancovala.  

 

Dále vláda vymezila pojem „jednání ohrožující mravnost“, přičemž vycházela 

z definice ESLP, podle kterého se jedná o takové chování, které je spíše špatné než dobré 

podle mínění většiny současných spoluobčanů dotyčného
141

. V souladu s judikaturou českých 

                                                
140 Nejvyšší správní soud v Brně začal posuzovat druhý pokus vlády o zrušení Dělnické strany, 11.1.2010,  

dostupné z http://www.mediafax.cz/krimi/2979295-Nejvyssi-spravni-soud-v-Brne-zacal-posuzovat-druhy-

pokus-vlady-o-zruseni-Delnicke-strany 
141 rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 5. 11. 1999 Hashman a Harrupová vs. Spojené království 

http://www.mediafax.cz/krimi/2979295-Nejvyssi-spravni-soud-v-Brne-zacal-posuzovat-druhy-pokus-vlady-o-zruseni-Delnicke-strany
http://www.mediafax.cz/krimi/2979295-Nejvyssi-spravni-soud-v-Brne-zacal-posuzovat-druhy-pokus-vlady-o-zruseni-Delnicke-strany
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soudů
142

 navrhovatel definoval jednání proti veřejnému pořádku jako neuctivé a neukázněné 

jednání příčící se zásadám pokojného soužití ve společnosti a chování na veřejnosti, přičemž 

jde zpravidla o násilný nebo slovní projev takového charakteru, že hrubě uráží, vzbuzuje 

obavy o bezpečnost, zdraví, majetek nebo výrazně snižuje vážnost většího počtu osob. 

Podle vlády byly program a projevy DS postaveny na systematickém urážení a 

pomlouvání menšin a měly za cíl vytváření negativních pocitů, strachu a nenávisti 

vůči různým skupinám obyvatelstva (A., bod 2). Za nejzásadnější argument v návrhu vláda ale 

považovala samotné činy Dělnické strany jako cílené svolávání protestních pochodů do míst 

s větší koncentrací romského obyvatelstva a to vždy za účelem vyvolat strach a případný 

konflikt s obyvateli těchto míst (A., bod 3). 

Vláda se v návrhu vypořádala i se souslovím národní socialismus, který podle ní nelze 

bezevšeho interpretovat jako ideologii totožnou s nacismem, ale s ohledem na další důkazy 

navrhovatelem shromážděné ji nelze vnímat jinak než jako ideologii, ke které se hlásila 

současná neonacistická scéna (A., bod 4).  

 

Navrhovatel podal stručnou charakteristiku neonacistických a ultranacionalistických 

hnutí, se kterými udržovala Dělnická strana velmi blízkou spolupráci (NO, Autonomní 

nacionalisti, RWU, Národní korporativismus, Dělnická mládež ) a také podrobný popis 

společných akcií, který měl poukazovat na dlouhodobou provázanost DS a zmíněných hnutí 

a dále na skutečnost, že na daných akcích docházelo velmi často k projevům rasismu 

a antisemitismu, páchání přestupků, trestných činů či jednání, pro které bývá zahajováno 

trestní stíhání, narušování veřejného pořádku včetně potyček s policií a k projevům, které byly 

zaměřeny proti různým menšinám žijícím na území České republiky, tedy právům a 

svobodám občanů. Společné pro všechna popsaná vystoupení a projevy bylo podle 

navrhovatele neodůvodněné vytváření sociálního napětí, negativních pocitů, strachu a 

nenávisti vůči různým skupinám obyvatelstva a zlovolné, zavádějící a zkreslující  

paušalizování (B., bod 12), přičemž obsah veřejných vystoupení  představitelů Dělnické 

strany bylo možné označit jako směs slaboduchosti, xenofobie, rasismu, a to vše ve 

velmi agresivní podobě, která navíc postupně nabývala na intenzitě a již nevykazovala znaky 

ojedinelosti a náhodnosti (B., bod 30). 

 

 

                                                
142 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2001, sp. zn. 5 Tz 89/2001 
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obrázek č.2 : štít DS a štít Autonomních nacionalistů na shromáždění v Janově  

(zdroj: http://antifa.cz/obrazky_text/dsss/AN_ands.jpg) 

 

Dále se návrh zabýval Ochrannými sbory, jejichž úkolem byla podle oficiálního 

prohlášení na internetových stránkách strany
143

 ochrana stranických představitelů, 

organizování a dohled nad stranickými akcemi a případná pomoc občanům při řešení 

nejrůznějších problémů. Navrhovatel připomněl, že politickým stranám nepřísluší vytvářet 

ozbrojené složky, a to ani na svoji vlastní obranu a že jakmile politická strana ve svém 

programu, stanovách či pouze faktickém jednání začne počítat s organizací ozbrojených osob, 

je nutné považovat takovéto jednání za porušení § 5 zákona o politických stranách a čl. 5 

Ústavy ČR. 

Vláda poukázala na body programu, ve kterých DS uvedla, že určité právní nároky by 

byly spojeny pouze s českou národností, přičemž realizací těchto cílů by podle navrhovatele 

došlo k likvidaci článku 3 Listiny, podle kterého se základní práva a svobody zaručují všem 

bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného 

smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické 

menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Tímto krokem by také byla porušena 

nepřípustnost změny podstatných náležitostí demokratického právního státu, kterou je 

i nepřípustnost zmenšení dosažené procedurální úrovně ochrany základních práv a svobod ve 

smyslu nálezu ÚS č. 403/2002 Sb.  

                                                
143 Ochranné sbory Dělnické strany, dostupné z: http://delnicka-

strana.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=116&Itemid=150 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Mextina/Plocha/dostupné
http://delnicka-strana.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=116&Itemid=150
http://delnicka-strana.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=116&Itemid=150
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Při analýze programu DS vláda zdůraznila i body, které podle ní byli v rozporu se 

svobodou pohybu a pobytu, zákazem trestu smrti, právem na volbu národnosti jako i na závěr, 

který ze souhrnu všech informací vyplynul – a to skutečnost, že DS programově odmítala 

princip zaručenosti základních lidských práv a svobod všech bez rozdílu a její počínání 

plánovitě směřovalo k poškození a zničení svobodného demokratického zřízení, založeném na 

tzv. principu konsensu, tedy na respektu k podstatným náležitostem demokratického státu, na 

nichž je společnost založena a to všemi politickými subjekty (B., bod 24). 

I když vláda brala v úvahu, že politické strany mohou v rámci svobody projevu 

vyjadřovat názory, které jsou šokující, zraňující nebo pohoršující
144

, a  které většinová 

společnost odmítá, na základě všech shromážděných důkazů dospěla k názoru, že Dělnická 

strana porušovala Ústavu a zákony, jejím cílem bylo odstranění demokratických základů státu 

a to vše při současném nerespektování základních demokratických principů (B., bod 30). 

Vláda v návrhu přiznala, že Dělnická strana sice nedosahovala vysokých výsledků ve 

volbách celostátních, ale v některých lokalitách, vyznačujících se silným sociálním napětím 

získala vysoké volební zisky
145

 a navíc podle vlády podmínka bezprostřednosti hrozby bývá 

naplněna ne tehdy, kdy se strana dostane do parlamentu, ale už když překoná hranici pro zisk 

volebního příspěvku a tedy stát začne finančně přispívat na její činnost (E., bod 5.).  

 

V návrhu byly opakovaně uvedeny důvody pro rozpuštění politické strany, tak, jak je 

definoval NSS v rozsudku DS I, které však podle vlády Dělnická strana tentokrát svým 

chováním naplnila. Zároveň se strana tím, že nabádala k násilí a její politický program 

nerespektoval pravidla demokracie, usiloval o jejich zničení a sledoval porušování 

uznávaných práv a svobod, sama připravila o právo odvolávat se na ústavní práva jí zaručená. 

 

3.2.2 Vyjádření Dělnické strany 

Ve svém vyjádření k návrhu vlády Dělnická strana zopakovala, že vznikla legálně 

z vůle občanů (bod 102 rozhodnutí DS II) a registrace Ministerstvem vnitra dokazovala, že její 

stanovy byly demokratické a v souladu s Ústavou a zákony. Prostor, který byl pak před 

Nejvyšším správním soudem straně poskytnutý, DS využívala zejména k prezentaci svých 

politických myšlenek a názorů, které s projednávanými záležitostmi mnohdy ani nesouvisely. 

                                                
144 rozhodnutí ESLP ve věci Lehideux a Isorni proti Francii, rozsudek z 23. 9. 1998, stížnost č. 24662/94 
145 příkladem toho jsou volby do Evropského parlamentu v roce 2009, kdy byly zisky Dělnické strany 

v problémových lokalitách následující: okres Most 5,16%, okres Teplice 4,14%, obec Krupka (okr. Teplice) 

7,96%, město Litvínov 7,81%, Duchov (okr. Teplice) 6,68%, Postoloprty (okr. Louny) 6,67%, Bělušice (okr. 

Most) 14,78%, Všehrdy (okr. Chomutov) 32,16%, Rovná (okr. Sokolov) 24,13%  

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=696122&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
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Taktika strany byla založená hlavně na zpochybňování důkazů předložených vládou 

a odmítání tvrzení. Na tomto místě je třeba zmínit, že zejména nereagováním na důkazy ve 

formě policejních zpráv si DS značně poškodila, protože v případech, kdy strana nic 

nenamítala, prohlásil soud, že se daná věc má za prokázanou.  

Dělnická strana prostřednictvím svého předsedy a zároveň zástupce Tomáše Vandase 

tvrdila, že nikdy nepředstavovala nebezpečí pro demokratický systém a nikdy neusilovala 

o násilný převrat (bod 176), ale naopak - všech změn chtěla docílit demokratickou cestou. 

Opakovaně také zpochybnila pravomoc NSS jednat a rozhodovat o jejím rozpuštění a také 

vyjádřila domněnky, že některé informace obsažené v návrhu na rozpuštění dokazovaly, že 

strana byla nepřetržitě kontrolována tajnými službami (bod 107) a že vláda podala návrh jako 

preventivní akci, která kromě zastrašení svobodomyslných lidí v České republice měla za cíl 

odstřihnutí DS od státního příspěvku (bod 157) a jednalo se jen o opakovanou snahu 

zlikvidovat nepohodlnou opoziční stranu (bod 171).  

 

3.2.3 Rozsudek Dělnická strana II 

Dne 17. února 2010 Nejvyšší správní soud podruhé rozhodl o návrhu na rozpuštění 

Dělnické strany – tentokrát však návrhu vyhověl a stranu rozpustil
146

. V dalších výrocích 

7členný senát určil likvidátora a vládě nepřiznal právo na náhradu nákladů. S ohledem na svůj 

rozsah, který činí 122 stran, je rozsudek rozdělen na 7 částí.  

Komentátor Ondřej Ručka je toho názoru
147

, že celý rozsudek je psán jazykem a 

stylem, který má daleko do kostrbatých a samoúčelných právnicko-terminologických exhibicí, 

naopak je velmi čtivý a snadno pochopitelný, čímž ovšem vůbec netrpí kvalita právní 

argumentace v něm obsažené. Podle něj se judikatura NSS v tomto ohledu dosti vymyká a 

konkrétně forma rozsudku DS II by dle jeho názoru mohla sloužit jako etalon, jemuž by se 

měly české soudy snažit co nejvíce při psaní své judikatury přiblížit. Soud si byl podle něj 

vědom toho, že u natolik důležitého tématu je nutné daný rozsudek učinit co nejpřístupnějším 

celé veřejnosti
148

. 

Na úvod rozhodnutí Nejvyšší správní soud i navzdory námitkám Dělnické strany 

potvrdil svou pravomoc rozhodovat o rozpuštění politických stran. Soud vycházel kromě 

jiného ze skutečností, že jednotlivá zákonná ustanovení nelze vykládat izolovaně, ale v jejich 

vzájemném kontextu a souvztažnosti (bod 200). Vedle teleologické, historické a systematické 

                                                
146 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17.2.2010, sp. zn. Pst 1/2009 
147RUČKA, Ondřej: Rozsudek „Dělnická strana II“ a zrušení KSČM, 23.2.2010, dostupné z: 

http://www.denikreferendum.cz/clanek/1911-rozsudek-delnicka-strana-ii-a-zruseni-kscm  
148 tamtéž 

http://www.denikreferendum.cz/clanek/1911-rozsudek-delnicka-strana-ii-a-zruseni-kscm
http://www.denikreferendum.cz/clanek/1911-rozsudek-delnicka-strana-ii-a-zruseni-kscm
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výkladové metody použil i argument a minori ad maius, když dovodil, že v případě, kdy mu je 

dána pravomoc rozpustit stranu v případě nepředložení výroční finanční zprávy, tím spíš má 

tuto pravomoc v důvodech nesrovnatelně více závažných. Soud tuto svou pravomoc označil 

za součást konceptu bránící se demokracie, podle kterého se demokratický stát musí chránit 

před nejzávažnějšími narušeními demokratického a ústavního systému (viz výše).   

Soud se s námitkou Dělnické strany uplatněnou při jednání a týkající se překážky věci 

rozhodnuté vypořádal odkazem na svůj dřívější rozsudek Dělnická strana I, ve kterém v bodu 

108 uvedl následující právní názor: „Vláda nese v řízení o návrhu na rozpuštění politické 

strany břemeno tvrzení a břemeno důkazní. Její povinností spojenou s aktivní legitimací je, 

aby konkrétní poznatky o činnosti politické strany neslučitelné s § 4 zákona o politických 

stranách dostatečně věrohodně a přesvědčivě s návrhem konkrétních důkazů prokazujících 

její tvrzení předložila soudu. Ten je přes formální neexistenci dispoziční zásady v daném typu 

řízení rozsahem návrhu vázán, přičemž výjimku z této vázanosti představuje např. posouzení 

skutečností, které vyjdou najevo až při projednávání návrhu. Nejvyšší správní soud rozhoduje 

podle skutkového stavu, který tu je v době rozhodnutí soudu (§ 96 s. ř. s.). Z toho plyne, že 

zamítavé rozhodnutí o návrhu na rozpuštění politické strany nevylučuje podání jiného návrhu 

na rozpuštění stejné politické strany v budoucnu.“  Podle soudu je zřejmé, že největší 

relevanci mají vždy nejčerstvější informace, které je ovšem v případě činnosti politické strany 

třeba zasadit do určitého kontextu skutečností dřívějších a to právě z důvodu, že typickým 

pojmovým znakem instituce politické strany je dlouhodobost usilování o převzetí politické 

moci (bod 213). Nelze tedy při hodnocení aktuální činnosti strany zcela odhlížet od aktivit 

dřívějších.   

Co se týče ochranné lhůty, soud připomenul, že v případě, kdy se navrhuje rozpuštění 

strany z důvodu její činnosti v rozporu s §4 zákona o politických stranách – o co v 

posuzovaném případě šlo – ochranná lhůta neplatí.  

 

Při vyvozování závěrů soud postupoval zcela ve shodě se svojí dosavadní judikaturou 

a postupně se zabýval všemi 4 kriterii, které podle jeho dřívějšího rozhodnutí Dělnická strana 

I. musí být kumulativně splněny, aby politická strana mohla být rozpuštěna.  

 

Protiprávnost 

V rámci zkoumání protiprávnosti činnosti strany soud řešil rozpor s §4 zákona o 

politických stranách, ale také slučitelnost ústavního či politického systému, o který strana 

usilovala, se základními principy demokratické společnosti. Dále se zabýval otázkou, zda 
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strana vyzývala k násilí a zda její politická vize respektovala pravidla demokracie nebo 

naopak usilovala o jejich zničení.  

Soud nejdříve podrobil analýze politický program Dělnické strany.  

Podle názoru soudu určování a evidence národnosti obyvatel a s ní související sociální 

následky mohli vyvolávat asociace s norimberskými zákony a rasovou politikou v období 

Třetí ríše (bod 256).  Předmětná část programu byla vyhodnocena také jako xenofobní (ve 

smyslu odporu a obavy ze všeho cizího, což se může projevovat zejména ve vytváření 

neustálého a všudypřítomného pocitu ohrožení a v konstruování rozličných teorií spiknutí, 

vedoucí k nutnosti se proti těmto hrozbám bránit) s tendencí k šovinismu ve smyslu víry v 

nadřazenost vlastního národa, což je podle soudu viditelné například v požadavku plné 

asimilace (bod 257). Celkově podle soudu zmíněná část programu vykazovala zjevné znaky 

populismu, kdy strana rétorikou a kritikou aktuálních společenských témat usilovala o získání 

přízně voličů bez skutečné znalosti problému (bod 257).  

Při analýze dalšího kontroverzního bodu programu soud připomněl, že v případě, že 

právo sankcionuje samotnou sexuální orientaci nebo aktivitu, jedná se o nepřípustnou 

diskriminaci a k tomu, aby tato aktivita mohla být trestná, je potřebné, aby došlo k jejímu 

projevu navenek a způsobem, který zasahuje nebo je způsobilý zasáhnout do osobnostní sféry 

jiné osoby nedovoleným způsobem (násilím, nátlakem apod., bod 259).   

Programové cíle jako zpřísnění trestní politiky, znovuzavedení trestu smrti nebo 

prolomení promlčecích lhůt u stíhání privatizačních podvodů, pokud se jedná jen o prohlášení 

v čistě programové rovině, sami o sobě podle soudu nevedou k naplnění důvodu uvedených v 

ustanovení §4 zákona o politických stranách (bod 261).   

  

Ke skutečnosti, že DS prohlásila národní socialismus za alternativu k polistopadovému 

systému, Nejvyšší správní soud uvedl, že současný systém společenského a politického 

uspořádaní (tedy demokratický právní stát) nemá alternativu, vychází-li se z předpokladu, že 

při jejím uskutečňování by muselo dojít k odstranění podstatných náležitostí demokratického 

právního státu (článek 9 odst. 2 Ústavy), což je samozřejmě zcela nepřípustné (bod 276). 

 Při rozboru národního socialismu soud nevykládal samotný pojem izolovaně v 

obecném jazykovém smyslu, ale vycházel z terminologie užívané stranou a současně zkoumal 

obsah, jímž strana tuto terminologii měla naplňovat. Soud se přiklonil k závěru, který 

vyplýval i z posudku a svědecké výpovědi a ze kterého bylo možné v návaznosti na analýzu 

projevů DS poměrně snadno dovodit, že národní (nacionální) socialismus v podání Dělnické 

strany jednoznačně koresponduje v hlásané ideologii, používaných symbolech s hitlerovským 
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nacionálním socialismem, případně s neonacismem (bod 339). Podle soudu bylo na základě 

historických zkušeností třeba vyjít z nevyvratitelného faktu, že národní socialismus je 

totalitní ideologií neslučitelnou s demokracií a základními lidskými právy, jehož cíle 

jednoznačně směřují k popření práv chráněných Úmluvou
149

. 

 

Podle soudu byla zmínka o vizi architektů nového světového řádu s jejich staletým 

snem ovládnutí světa, v němž jim brání již pouze pevnost Evropa (bod 308), skrytým, nicméně 

i pro průměrného posluchače srozumitelným antisemitským náznakem. 

Kontroverzní předvolební rozhlasové spoty
150

 soud zhodnotil jako jednoznačně 

rasistické (bod 270).  

Na základě celkové analýzy programu bylo podle soudu možné Dělnickou stranu 

kromě přívlastku populistická označit také jako xenofobní, homofobní, šovinistickou, případně 

i vykazující rasistické rysy (bod 262), každopádně tato skutečnost bez dalších souvislostí ještě 

neumožňovala učinit závěr o naplnění důvodu pro rozpuštění strany.  

Soud dále dospěl k závěru, že Dělnická strana se zobecňujícím způsobem vymezovala 

vůči romskému, vietnamskému a židovskému etniku, stejně jako vůči homosexuálům, 

přistěhovalcům a obecně lidem odlišné barvy pleti, o nichž hovořila vždy negativně a 

nejednalo se tedy již o jinak přípustnou kritiku reálných společenských problémů, ale o zcela 

neakceptovatelné vyvolávání nenávisti (bod 325). V řízení bylo také prokázáno, že Dělnická 

strana svým jednáním naplňovala strategii k prosazování politického programu a dosažení 

společenského modelu, který byl v rozporu s koncepcí demokratického právního státu (bod 

632) a směřovala k vyvolávání národnostní, rasové, etnické a sociální nesnášenlivosti a ve 

svém důsledku ke snaze o omezení základních práv a svobod určitých skupin obyvatel České 

republiky, zejména menšin (typicky romské, ale také vietnamské a židovské, dále obecněji 

přistěhovalců a lidí jiného původu, barvy pleti či sexuální orientace, bod 626). Skutečný 

program Dělnické strany získával obrysy teprve ve světle projevů a článků jejích 

představitelů, její ideové směřování, její opora v myšlenkách, hodnotách i symbolice 

německého nacionálního socialismu, její nezanedbatelná personální provázanost s krajně 

pravicovými a neonacistickými uskupeními, a konec konců i její více či méně zastíraná a 

                                                
149 vedle vládou citovaného rozhodnutí Evropské komise pro lidská práva ze dne 12. 10. 1989 ve věci B. H., M. 

W., H. P. a G. K. proti Rakousku, stížnost č. 12774/87, srov. např. také rozhodnutí ESLP ze dne 1. 2. 2000 ve 

věci Schimanek proti Rakousku, stížnost č. 32307/96 
150 AKTUÁLNĚ: Rozhlas zastavil volební spoty Dělnické strany, 21. 5. 2009,  dostupné z: http://www.delnicka-

strana.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=560&Itemid=115  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Mextina/Plocha/dostupné
http://www.delnicka-strana.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=560&Itemid=115
http://www.delnicka-strana.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=560&Itemid=115
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zastřená účast na veřejných shromážděních krajně pravicových extremistů a podpora akcím 

pogromistického charakteru, při nichž došlo k ozbrojeným násilným střetům s Policií ČR a 

jinými pořádkovými silami, nenechávají pochyb o tom, že DS zakládá svoji existenci na 

vzbuzování nenávisti k různým etnickým a sociálním skupinám, líčeným jako nepřátelé a na 

vytváření obrazu světa jako bojiště (bod 626).  

      

Celkově bylo podle soudu cílem DS odstranění některých náležitostí demokratického 

právního státu, mezi které náleží také ochrana základních lidských práv, včetně práv menšin 

(bod 327).  

 

Při vyvození skutkových závěrů o propojení DS s označenými extremistickými 

hnutími podle Soudu z důvodu objektivní nemožnosti nebylo nutné prokazovat jejich 

formalizovanou a institucionalizovanou spolupráci, ale postačovalo prokázat provázanost 

faktickou (bod 390) – a to zejména na základě pořádání společných akcí, personální 

propojenosti, vzájemné podpory, výměny informací a podobně.  

 

NSS nejdříve charakterizoval každé hnutí samostatně. U Národního odporu (dále jen 

NO) na základě předložených důkazů Soud nabyl jistotu, že na základě ideového zaměření a 

projevované činnosti se jednalo o neonacistickou organizaci, založenou na rasové a etnické 

nesnášenlivosti, xenofobii, antisemitismu a používání násilí vůči skupinám obyvatel (bod 404) 

a že jeho dlouhodobá (minimálně od roku 2007 do doby rozhodování o druhém návrhu vlády 

na rozpuštění DS, tedy i po rozhodnutí o prvním návrhu) spolupráce s DS byla způsobem 

nevzbuzujícím žádné rozumné pochybnosti prokázána (bod 446). Projevovala se ve společném 

pořádání shromáždění, v přebírání textů ze svých webových stránek a zejména v personální 

propojenosti (včetně umístnění osob výrazně spjatých s NO na předních místech kandidátních 

listin DS ve volbách do zastupitelstev krajů, Evropského parlamentu a neuskutečněných voleb 

do Poslanecké sněmovny).  

Po konečném zhodnocení důkazů měl soud za prokázáno, že Národní odpor, 

Autonomní nacionalisté i Resistance Women Unity byla pravicově orientované extrémistické 

hnutí sice bez právní formy, ale velmi dobře organizovaná a značně aktivní, přičemž jejich 

činnost ve svém celkovém vyznění vykazovala znaky rasové a etnické nesnášenlivosti, 

xenofobie, neonacismu, často byla prováděna i za použití násilí, a proto se podle soudu 

jednalo o činnost protiprávní (481).  
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Soud rovněž dospěl k přesvědčení o dlouhodobém a jednoznačném ideovém i 

personálním propojení Dělnické strany s uvedenými hnutími, přičemž mezi těmito subjekty 

docházelo k rozdělení rolí – neformalizovaná hnutí vyvíjela činnost mimo politický systém, 

DS zase představovala politickou platformu, která v zásadě stejným osobám umožňovala 

legálně působit na politické scéně (bod 404).  

 

V řízení tedy byla prokázána spolupráce DS s neonacistickými hnutími a právě při ní 

se podle soudu DS nezříkala s cílem prosazování svých cílů násilí, naopak, toto násilí svou 

činností cíleně vyvolávala, zároveň veřejně schvalovala a oslavovala násilí páchané svými 

členy a sympatizanty (bod 629), čímž zcela zjevně porušovala jednu z ústavních povinností 

politických stran uvedenou v článku 5 Ústavy. Zároveň činnost strany naplňovala i ustanovení 

§4 písm. d) zákona o politických stranách, protože svým postojem byla schopna ohrozit 

podstatným způsobem veřejný pořádek a práva a svobody občanů.  

 

 Vzhledem k registraci Dělnické mládeže jako občanského sdružení a vlastní 

charakteristice jako nepolitické hnutí mladých národních socialistů, kteří sympatizují s DS 

nebo se přímo podílejí na její činnosti na oficiálních stránkách
151

, nebylo pochyb o legální 

existenci ani o úzkém propojení Dělnické mládeže s DS.  

 

  Soud jako další důkazy analyzoval symboly používané stranou - konkrétně oficiální 

logo DS, symboly DAF, FAP, ozubené kolo na historickém plakátu, ozubené kolo v logu 

Československé sociální demokracie a další příklady použití ozubeného kola jinými subjekty 

(viz Příloha č.1). Na základě srovnání dospěl k závěru, že opakující se motiv ozubeného kola 

byl v jednotlivých případech proveden různě a s různými mírami podobnosti, nicméně 

ztotožnil se s tvrzením svědka Mgr. Michala Mazla o vysoké pravděpodobnosti inspirace loga 

DS symboly DAF a FAP. Soud zdůraznil, že pokud by byla podobnost některého ze symbolů 

jedinou skutečností vytýkanou DS, mohlo by se jednat o náhodu, ale za situace, kdy z 

programu a projevů DS vyplývá, že tato strana zřetelně navazuje na německý národní 

socialismus, není již argumentace náhodnou shodou věrohodná (bod 355).   

 

Při hodnocení institutu Ochranných sborů soud zopakoval, že z ústavního principu 

podrobněji upraveného zákonem o politických stranách v § 5 odst. 1) vyplývá zákaz 

                                                
151 www.delnickamladez.cz  

http://www.delnickamladez.cz/


45 

 

politických stran zasahovat svou činností do činnosti státních orgánů nebo suplovat výkon 

státní moci, s výjimkou institucionalizovaného podílu na výkonu moci jako následku volebních 

výsledků. Soud přisvědčil vládě v tom, že DS v některých případech zcela nepřípustným 

způsobem aspirovala na nahrazování činnosti orgánů veřejné moci (bod 621)  a to právě 

činností vyvíjenou Ochrannými sbory DS, která ještě ke všemu směřovala k vyvolávání 

konfliktů a rasové nesnášenlivosti vůči romskému etniku (akce v Litvínově /Janově, Přerově 

dne 4.4.2009).  

 

Přičitatelnost  

Při otázce přičitatelnosti Soud připomněl, že politické strany jsou vnímány zejména 

prostřednictvím veřejného vystupování svých představitelů, kteří teprve svými vyjádřeními a 

návrhy přibližují veřejnosti politický program strany (bod 637). V souladu s rozsudkem 

Dělnická strana I vyzdvihl nutnost rozlišovat mezi jednáním přičitatelným politické straně a 

pouhými excesy některých příznivců či členů strany. Dále označil za relevantní skutečnost, do 

jaké míry posuzované jednání odpovídalo proklamovaným cílům a záměrům strany, přičemž 

ale nevycházel jenom ze stanov nebo programu – bylo nutné širší srovnávání s názory 

zastávanými představiteli strany a šířenými stranou.   

Soud zkoumal veřejné projevy představitelů DS i myšlenky, pro jejichž šíření strana 

opakovaně poskytla prostor. Veškeré projevy, kterými se soud zabýval, zazněly na 

shromážděních Dělnické strany nebo subjektů, s kterými DS dlouhodobě spolupracovala a 

řečníci, tj. představitelé DS, na nich vystupovali ve svých stranických pozicích (bod 626). 

Podle NSS bylo také možné projevy strany, resp. jejích představitelů, členů, ale také 

sympatizantů straně přičítat, protože byly v souladu s rétorikou representantů DS, případně je 

dále rozvíjely, objevovaly se ve stranickém tisku, zaznívaly na shromážděních DS, strana se 

od nich nedistancovala. Tyto osoby zároveň přednášeli své projevy na shromážděních DS 

opakovaně směřujíc k vyvolání rasové a sociální nenávisti (bod 321).  

 Pro závěr soudu bylo podle Soudu rozhodující, že Dělnická strana pořádání akcí 

podporovala (pozvánkami na svých webových stránkách), organizačně se na nich podílela, 

vystupovali na nich její představitelé nebo k nim následně vyjadřovala sympatie a zároveň 

frekvence takovýchto akcí a jejich tematické zaměření vylučovalo nahodilost.  

 

Bezprostřední riziko  

Podle soudu Dělnická strana dosáhla stupně, kdy již mohla představovat aktuální 

riziko pro demokracii, i když zatím pouze na lokální úrovni (toto ohrožení tedy nemuselo být 
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zjevné všem obyvatelům celého státu). Pod pojmem riziko Soud přitom nerozuměl pouze 

míru pravděpodobnosti, s níž strana mohla získat parlamentní většinu, ale i stav, kdy strana 

byla způsobilá i jen na místní úrovni efektivně destabilizovat stávající institucionální a právní 

systém (bod 643).  

Významným faktem z hlediska bezprostředního rizika bylo dle názoru NSS výhradní 

postavení Dělnické strany jako vysoce organizované politické platformy pro všechny 

významné pravicově extrémistické subjekty působící v České republice (bod 645) a skutečnost, 

že v straně neexistoval trend k posunu vedení a členské základny směrem k méně extremním 

protiprávním projevům.   

Proporcionalita  

Základním předpokladem pro splnění tohoto kriteria bylo, aby zásah do práva 

sdružovat se v politických stranách byl přiměřený sledovaným legitimním cílům.  

Soud na základě výsledků řízení shledal možnost „pouhého“ pozastavení činnosti 

strany jako nedostatečnou, protože DS podle něj byla založena na dlouhodobé a nepřerušené 

ideologii nenávisti a násilí a navíc natolik pevně personálně i hodnotově spjata s krajně 

pravicovými hnutími v České republice, že její změna prakticky nebyla možná (bod 666). 

Takový krok  by podle NSS vedl k popření samotných důvodů existence Dělnické strany.  

DS navíc tím, že poskytovala svou organizační strukturu a politickou legitimitu krajně 

pravicovým hnutím, vytvářela prostředí usnadňující páchání protiprávních činů.  

 

 Nejvyšší správní soud tedy na základě interpretace právních předpisů, aplikace 

závazné judikatury, vyhodnocení provedených důkazů a přednesených argumentů dospěl 

k závěru, že Dělnická strana svou činností naplnila všechny 4 podmínky, jejichž splnění je 

třeba k tomu, aby politická strana mohla být rozpuštěna.    

 

Rozsudek Dělnická strana II rozpoutal debaty mezi právníky i veřejností, jak ale 

správně vystihuje Ručka pohříchu, se většinová diskuse nesla v rovině abstraktní výměny 

názorů bez přímé znalosti konkrétního rozhodnutí – málokdo totiž více jak sto dvacet stran 

soudního rozhodnutí četl
152

.   

                                                                   

  Jak bývá u rozhodnutí tohoto typu tradicí, objevily se i názory, že Nejvyšší správní 

                                                
152 RUČKA, Ondřej: Rozsudek „Dělnická strana II“ a zrušení KSČM, 23.2.2010, dostupné z: 

http://www.denikreferendum.cz/clanek/1911-rozsudek-delnicka-strana-ii-a-zruseni-kscm 

http://www.denikreferendum.cz/clanek/1911-rozsudek-delnicka-strana-ii-a-zruseni-kscm
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soud rozhodl v souladu s politickou objednávkou a možná i se společenskou poptávkou
153

.  

Takový názor je ale vzhledem k vysoké kvalitě argumentace v rozhodnutí nutno odmítnout.   

 

Iniciátor návrhu ministr Martin Pecina ve své reakci považoval rozsudek za malý 

krůček v boji s extremismem
154

, premiér Jan Fischer zase za splněný úkol jeho vlády
155

.  

Na stranu obhajoby konceptu obranyschopné demokracie se postavil i Mirek 

Topolánek, podle kterého se v případě rozpuštění Dělnické strany sice jednalo o krajní zásah 

do demokratické soutěže politických stran, ale zároveň demokracie podle něj nesmí být 

bezzubá v případech, kdy dochází k porušování základních ústavních principů
156

.  

 

 

3.2.4 Návrh DS podaný Ústavnímu soudu  

Dělnická strana podala v zákonné lhůtě 30 dnů od právní moci rozsudku Ústavnímu 

soudu avizovaný návrh, ve kterém žádala o zrušení rozhodnutí, jímž byla rozpuštěna. 

Tříčlenný senát svým usnesením ze dne 27. května 2010 tento návrh odmítl a to z důvodu 

zjevné neopodstatněnosti
157

.  

DS svůj návrh opírala o procesní vady, ke kterým podle ní v řízení před Nejvyšším 

správním soudem došlo. Tyto vady rozdělila do 6 bodů. Namítala, že (1.) soud neměl 

pravomoc o věci rozhodovat, (2.) nerespektoval překážku věci rozhodnuté, (3.) provádění 

důkazů bylo nezákonné, (4.) závěry soudu neměli oporu v provedeném dokazování, (5.) 

odůvodnění rozsudku bylo zmatečné a nepřezkoumatelné a konečně, že (6.) zákonem 

stanovené podmínky pro rozpuštění politické strany nebyly splněny.  

Po důkladném uvážení senát dospěl k závěru, že návrh neobsahoval nic jiného než 

opakování výhrad a argumentů, které navrhovatelka vznesla již v řízení před Nejvyšším 

správním soudem a na které zmíněný soud podrobně a vyčerpávajícím způsobem reagoval. 

DS neuspěla ani s tvrzením, že celé řízení by se dalo charakterizovat jako středověký 

čarodějnický proces, jelikož NSS podle Ústavního soudu důsledně respektoval právo politické 

strany na spravedlivý proces, v průběhu řízení byla seznámena se všemi důkazy, k těmto 

důkazům měla možnost se vyjádřit a této možnosti také využívala. 

                                                
153 STREIT, Dušan : Dělnická strana dovršila absolutní rozvrat právního státu aneb Paroubek není populista jako 

dělníci?, 1.3.2010, dostupné z: http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/5715-delnicka-strana-dovrsila-

absolutni-rozvrat-pravniho-statu-aneb-paroubek-neni-populista-jako-delnici-.aspx 
154Soud rozpustil Dělnickou stranu, venku zasáhla policie, 17.2.2010,  http://www.tyden.cz/ 
155 tamtéž 
156 tamtéž 
157 usnesení Ústavního soudu ze dne 27.5.2010, sp. zn. Pl.ÚS 13/10 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Mextina/Plocha/dostupné
http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/5715-delnicka-strana-dovrsila-absolutni-rozvrat-pravniho-statu-aneb-paroubek-neni-populista-jako-delnici-.aspx
http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/5715-delnicka-strana-dovrsila-absolutni-rozvrat-pravniho-statu-aneb-paroubek-neni-populista-jako-delnici-.aspx
http://www.tyden.cz/
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Senát odmítl i snahy o zpochybnění nezávislosti a nestrannosti NSS. Připomněl, že 

nezávislost a nestrannost justice není jejím privilegiem, ale je nezbytným předpokladem jejího 

fungování pro dobro celé společnosti, a to zejména v dobách „nepohody“.  

Ústavní soud zdůraznil, že politické strany by neměly při své činnosti rozeštvávat 

jednotlivé skupiny obyvatel, adorovat násilí nebo zaplavovat veřejný prostor jedem. V 

usnesení je vyjádřena také myšlenka, že zlu je nutné čelit vždy, bez ohledu na to, v jaké 

podobě přichází.  

 

Tomáš Vandas v reakci na rozhodnutí uvedl, že pro něj bylo trochu překvapivé, 

protože čekal, že Ústavní soud bude mít odvahu se tím zabývat
158

, nicméně dodal, že Dělnická 

strana ve volbách stejně už kandidovala jako Dělnická strana sociální spravedlnosti, takže 

(pro ně) se vlastně nic nemění
159

. Také avizoval, že po doručení rozhodnutí bude s velkou 

pravděpodobností následovat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva. V říjnu 2010  

Vandas stížnost skutečně podal a oficiálně byla přijata
160

 k projednání dne 31. ledna 2012. 

Současná vláda premiéra Nečase byla vyzvána, aby ve lhůtě do 28. května 2012 předložila 

k žalobě své připomínky
161

.  

 

Řízení před Nejvyšším správním soudem a jeho „dohra“ u Ústavního soudu poutala 

pozornost médii a v návaznosti na to vyvolala živé debaty o pravicovém extremismu ve 

společnosti a o prostředcích, kterými může být poražen. Celospolečenské tažení proti 

extremismu ve spojení s rozhodnutími soudů v neprospěch těchto hnutí podle Zprávy 

ministerstva vnitra
162

 výrazně poznamenalo vývoj neonacistické scény v roce 2010. Zpráva 

uvádí, že část aktivistů  podstatně omezila svou činnost a přestala se angažovat jak v Dělnické 

straně, respektive v Dělnické straně sociální spravedlnosti, tak v neonacistických buňkách. 

Absence vůdčích osobností spolu s obavami z dalších represivních zásahů pak vedly k útlumu 

aktivit  pravicových extremistů. Národní odpor začal ztrácet své výsadní postavení a 

Autonomní nacionalisté se postupně stali hlavní silou pravicově extremistické scény. Právě 

tento subjekt vyvolal v březnu 2010 značný rozruch tím, že na svých internetových stránkách  

                                                
158 Ústavní soud odmítl stížnost Dělnické strany proti jejímu rozpuštění, 31.5.2010,  dostupné z: 

http://www.epravo.cz/zpravodajstvi/ustavni-soud-odmitl-stiznost-delnicke-strany-proti-jejimu-rozpusteni-

63158.html?mail  
159 tamtéž 
160 dokument dostupný z: http://www.dokumenty.dsss.cz/ESLP.pdf 
161 Vláda bude muset ve Štrasburku vysvětlovat rozpuštění Dělnické strany, 6. 3. 2012, dostupné z: 

http://www.dsss.cz/vlada-bude-muset-ve-strasburku-vysvetlovat-rozpusteni-delnicke-strany  
162 Zpráva o problematice extremismu na území ČR v roce 2010 dostupná z: www.mvcr.cz/soubor/zprava-

pdf.aspx 

http://www.epravo.cz/zpravodajstvi/ustavni-soud-odmitl-stiznost-delnicke-strany-proti-jejimu-rozpusteni-63158.html?mail
http://www.epravo.cz/zpravodajstvi/ustavni-soud-odmitl-stiznost-delnicke-strany-proti-jejimu-rozpusteni-63158.html?mail
http://www.dokumenty.dsss.cz/ESLP.pdf
http://www.dsss.cz/vlada-bude-muset-ve-strasburku-vysvetlovat-rozpusteni-delnicke-strany
http://www.mvcr.cz/soubor/zprava-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/zprava-pdf.aspx
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zveřejnili „Oficiální distancování Autonomních nacionalistů od Dělnické strany
163

 (sociální 

spravedlnosti)“, v němž se veřejně vymezili od další spolupráce s touto politickou stranou a to 

z důvodů jako např. ignorance a nesolidárnost (i finanční). 

 

3.3   Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) 

DSSS byla původně zaregistrována 29. ledna 2004 pod názvem Strana občanů  

republiky České,  v následujícím roku byla přejmenována na Demokratickou stranu sociální 

spravedlnosti
164

.  Skutečnost, že v listopadu 2008 došlo k další změně názvu na současnou 

Dělnickou stranu sociální spravedlnosti, nasvědčuje tomu, že DS již od prvního pokusu vlády 

o její rozpuštění používala tuto stranu jako svůj „záložný subjekt“. To se také potvrdilo tím, že 

dne 20. února 2010, t.j. 3 dny po vynesení rozsudku o rozpuštění Dělnické strany její 

představitelé oznámili svou volební kandidaturu a pokračování v politice pod hlavičkou 

Dělnické strany sociální spravedlnosti
165

.  

Ve snaze vyhnout se postihu ze strany státních orgánu DSSS upravila svůj program 

tak, aby byl v souladu s rozsudky DS I i DS II, zároveň se snaží vystupovat umírněně a dbá na 

to, aby nebyla spojována s neonacisty, což ale má negativní vliv na její popularitu. DSSS 

(stejně jako v minulosti DS) začala úzce spolupracovat s Nationaldemokratische Partei 

Deutschlands – NPD (Národně demokratickou stranou Německa), 3. dubna obě strany 

dokonce podepsaly dohodu o oficiální spolupráci tzv. „Riesa Manifest“
166

. 

 Pravidelně se ale objevují negativní reakce
167

 na činnost strany, např. vládní 

zmocněnkyně Monika Šimúnková vydala 11. března 2011 tiskové pohlášení
168

, ve kterém 

odsoudila aktivitu DSSS.  

Krátce před krajskými volbami, které se konají 12. a 13. října 2012 má DSSS reálnou 

šanci, že zasedne do zastupitelstva Ústeckého kraje. Vyplývá to z průzkumu České televize, 

který se konal 3 týdny před volbami a ve kterém strana v uvedeném kraji získala 4% hlasů
169

.  

                                                
163 dostupné z: http://www.svobodnamladez.org/2010/03/oficialni-distancovani-autonomnich.html 
164 Historie strany Dělnická strana sociální spravedlnosti na stránkách Ministerstva vnitra ČR  

http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/Vypis_Historie.aspx?id=252&typ=0 
165 Místo DS půjde do voleb Dělnická strana sociální spravedlnosti, 20. 2. 2010, dostupné z: 
http://www.novinky.cz/domaci/192733-misto-ds-pujde-do-voleb-delnicka-strana-socialni-spravedlnosti.html  
166 DSSS a NPD uzavřely v německé Riese historické memorandum o spolupráci, 3. dubna 2011,  

dokument dostupný z: http://www.dokumenty.dsss.cz/manifest-riesa.pdf 
167 např. http://www.nerasismu.cz/udalosti/protest-proti-pochodu-dsss-v-krupce 
168 Vládní zmocněnkyně Monika Šimůnková: Odsuzuji aktivitu Dělnické strany sociální spravedlnosti, 

11.3.2011, dostupné z: http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vladni-zmocnenkyne-m--

simunkova-odsuzuji-aktivitu-delnicke-strany-socialni-spravedlnosti-82095/ 
169 DSSS může usednout v zastupitelstvu Ústeckého kraje, 26.9.2012, dostupné z:  

http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/ustecky/clanek.phtml?id=758603 

http://www.svobodnamladez.org/2010/03/oficialni-distancovani-autonomnich.html
http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/Vypis_Historie.aspx?id=252&typ=0
http://www.novinky.cz/domaci/192733-misto-ds-pujde-do-voleb-delnicka-strana-socialni-spravedlnosti.html
http://www.dokumenty.dsss.cz/manifest-riesa.pdf
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vladni-zmocnenkyne-m--simunkova-odsuzuji-aktivitu-delnicke-strany-socialni-spravedlnosti-82095/
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vladni-zmocnenkyne-m--simunkova-odsuzuji-aktivitu-delnicke-strany-socialni-spravedlnosti-82095/
http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/ustecky/clanek.phtml?id=758603
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Za „alarmující výsledek“, který by měl vést k širší diskusi, považuje Karel Strachota, 

jeden z tvůrců studentských voleb organizovaných společností Člověk v tísni, skutečnost, že 

v ústeckém kraji volby vyhrála právě DSSS. Bylo jí odevzdáno 359 hlasů, které představovaly 

volební zisk 18, 4 %
170

. Podle jeho názoru to může být i výsledek toho, že mladí lidé víc 

inklinují k jednodušším řešením.   

 

Občanské sdružení Dělnická mládež pod hrozbou sankce v podobě rozpuštění 

upravilo problematické body ve svém programu, odstranilo své původní logo a nadále působí 

jako mládežnícka organizace, jehož činnost je zaměřena výhradně dvěma směry – a to na 

pořádání vlastních sportovních dnů, výletů a kulturních akcí a na podporu aktivit DSSS
171

. K 

přihlášce
172

 do sdružení je připojeno prohlášení „odsuzuji totalitní ideologie 20. století, 

zejména nacismus a komunismus“, které musí každý potenciální člen svým podpisem stvrdit.  

Na svých oficiálních stránkach se Dělnická mládež sama charakterizuje jako sdružení 

mladých, kteří sympatizují s českým dělnickým hnutím nebo se přímo podílejí na jeho 

činnosti
173

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
170 Studentské volby na severu Čech vyhrála Vandasova DSSS, 7.9.2012, dostupné z:  

http://usti.idnes.cz/studentske-volby-v-usteckem-kraji-d5i-/usti-zpravy.aspx?c=A120907_124028_usti-

zpravy_oks 
171 Zpráva o problematice extremismu na území ČR v roce 2010 dostupná z: www.mvcr.cz/soubor/zprava-

pdf.aspx 
172 dokument dostupný z: http://dokumenty.delnickamladez.cz/prihlaskadm.pdf 
173 Kdo jsme, dostupné z: http://www.delnickamladez.cz/kdo-jsme 

http://usti.idnes.cz/studentske-volby-v-usteckem-kraji-d5i-/usti-zpravy.aspx?c=A120907_124028_usti-zpravy_oks
http://usti.idnes.cz/studentske-volby-v-usteckem-kraji-d5i-/usti-zpravy.aspx?c=A120907_124028_usti-zpravy_oks
http://www.mvcr.cz/soubor/zprava-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/zprava-pdf.aspx
http://dokumenty.delnickamladez.cz/prihlaskadm.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Mextina/Plocha/dostupné
http://www.delnickamladez.cz/kdo-jsme
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4 Rozpuštění politické strany na Slovensku 

 

Do 1. června 2005 také politické strany na Slovensku upravoval zákon 424/ 1991 Zb. 

– tedy stejný právní předpis jaký upravuje sdružování v politických stranách a politických 

hnutích i v České republice. Řízení o rozpuštění politické strany na Slovensku se ale od české 

úpravy liší, a to zejména neexistencí slovenského Nejvyššího správního soudu nebo rolí 

státního zastupitelství (na Slovensku prokuratury) v celém procesu.  

Na základě §14 odst. 2 písm. e) zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratuře, má oprávnění 

podat návrh na pozastavení činnosti nebo rozpuštění politické strany nebo politického hnutí 

generální prokurátor. K tomuto návrhu je oprávněn, když je přesvědčen, že strana jedná v 

rozporu s §2 zákona 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutích (dále jen zákon 

o politických stranách), který zní: Strana nesmí svými stanovami, svým programem nebo 

činností porušovat Ústavu Slovenské republiky, ústavní zákony, zákony a mezinárodní 

smlouvy. 

 

4.1 Slovenská pospolitost – Národní strana  

 Slovenská pospolitost začala svou činnost jako občanské sdružení registrované 

ministerstvem vnitra
174

, které se hlásilo k odkazu Slovenského státu a vystupovalo odmítavě k 

členství Slovenska v mezinárodních organizacích, konkrétně v Evropské unii a 

Severoatlantické alianci
175

. Výrazným rozpoznávacím znakem byli již od samotného vzniku 

sdružení  stejnokroje, které nápadně připomínali uniformy Hlinkovy gardy. Samotní členové 

sdružení upozorňovali, že zatím co uniformy Hlinkovy Gardy byly černé, jejich uniformy 

byly tmavomodré
176

.  

V prosinci 2004 byla na Ministerstvo vnitra SR podána žádost o registraci politické 

strany s názvem Slovenská pospolitost – Národní strana (dále jen SP – NS). Kromě 

doporučení, aby strana změnila označení svých vrcholných funkcí nazvaných „Vodca“ a 

„Pobočník“, mělo ministerstvo námitky vůči absenci rozhodčího orgánu strany a také 

nerovnoprávnemu postavení členů v poměru ke statutárnímu zástupci strany - „Vodcovi“
177

. 

                                                
174 MIKUŠOVIČ, Dušan. Slovenská pospolitosť včera a dnes. Rexter, 1. května 2007. Dostupné z 

http://casopis.rexter.cz/01-2007/rexter_01_2007-2.pdf 
175 tamtéž 
176 tamtéž 
177 KUPKA, Petr. - LARYŠ, Martin. - SMOLÍK, Josef. Krajní pravice ve vybraných zemích střední a 

východní Evropy: Slovensko, Polsko, Ukrajina, Bělorusko, Rusko. Brno : Masarykova 

univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009. s. 52. 

http://casopis.rexter.cz/01-2007/rexter_01_2007-2.pdf
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Tyto vady (kromě přejmenování čelných funkcí) ale byly odstraněny a strana byla dne 18. 

ledna 2005 registrována.   

V březnu pak strana představila Lidový program SP – NS. Podle něj byly hlavními 

cíly strany budovat nový Slovenský stavovský stát na národním, křesťanském a sociálním 

principu, vystoupení Slovenské republiky ze Severoatlantické aliance (NATO) a vyhlášení 

vojenské neutrality, úzká spolupráce se slovanskými státy a vystoupení Slovenské republiky z 

Mezinárodního měnového fondu a ostatních organizací, které ničí slovenský národ a stát.
178

  

Představitelé strany na shromážděních pořádaných občanským sdružením Slovenská 

pospolitost, SP-NS nebo jiných ideově blízkých subjektů často veřejně kritizovali systém 

parlamentní demokracie a nevyhýbali se ani vyjádřením o „cikánskych príživnícich a 

parazitech“, „maďarských šovinistech“ či „sionistickej lobby“
179

. V roce 2005 došlo na 

takovýchto akcích k několika násilným zásahům policie, podle názorů některých slovenských 

politologů
180

  s cílem diskreditovat mimoparlamentní opoziční politickou stranu v očích 

veřejnosti. Státní orgány současně začaly provádět domovní prohlídky u představitelů SP – 

NS a došlo také k zatýkání funkcionářů strany i občanského sdružení.
181

 

 

 

obrázek č.3: členové SP – NS v uniformách (zdroj: http://www.sme.sk/cdata/3142835/sp.jpg)  

                                                
178 AKCE!, časopis Antifašistické akce, číslo 12, únor 2006, dostupné z 

www.antifa.cz/stahuj/casopisAKCE/A12.pdf 
179 BLAŽEKOVÁ, Eva : Extrémna pravica klope na dvere, 3.9.2009, Britské listy, dostupné z 

http://blisty.cz/art/48740.html 
180 KUPKA, Petr. - LARYŠ, Martin. - SMOLÍK, Josef. Krajní pravice ve vybraných zemích střední a 

východní Evropy: Slovensko, Polsko, Ukrajina, Bělorusko, Rusko. Brno : Masarykova 

univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009. s. 54. 
181 tamtéž 

http://sk.wikipedia.org/wiki/NATO
http://sk.wikipedia.org/wiki/Neutralita
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovania
http://sk.wikipedia.org/wiki/Medzinárodný_menový_fond
http://sk.wikipedia.org/wiki/Národ
http://sk.wikipedia.org/wiki/Štát
http://www.antifa.cz/stahuj/casopisAKCE/A12.pdf
http://blisty.cz/art/48740.html
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K mediální kampani vůči rasismu a neonacismu na Slovensku přispěla i událost z 

listopadu 2005, kdy byl v Bratislavě ubodán student Daniel Tupý a veškerá podezření z útoku 

bezprostředně padla na neidentifikované neonacisty
182

. Kriminalisté i na základě tlaku 

veřejnosti vytvořili zvláštní vyšetřovací tým a vypátrali svědky. Pět osob bylo v roce 2009 

z vraždy obžalováno, nicméně soud je osvobodil. Prokurátor se proti rozsudku odvolal, ale 

následně své odvolání stáhl z důvodu nedostatku důkazů
183

. Koncem roku 2010 slovenské 

ministerstvo vnitra zveřejnilo vyhlášení o nových svědectvích v Kauze Tupý. Následně na to 

se objevili informace, že podsvětí nabízí odměnu 200 000 eur za jména nových svědků
184

, čím 

byly potvrzeny dohady o možném zapletení mafie do Tupého vraždy.  

 

 V této době silného odporu veřejnosti vůči krajní pravici podal na základě podnětu 

občanského sdružení Lidé proti rasismu generální prokurátor Dobroslav Trnka dne 31. října 

2005 Nejvyššímu soudu Slovenské republiky návrh na rozpuštění Slovenské pospolitosti – 

Národní strany
185

. 

 Rozsudek, který byl v tomto řízení vydán, má na Slovensku obdobné postavení, jako 

mají v české judikatuře rozhodnutí Nejvyššího správního soudu Dělnická strana I a zejména 

Dělnická strana II.  

 Důvodem, o který Trnka opíral svůj poměrně krátký, jen 6ti stránkový návrh
186

, bylo 

jednání SP – NS porušující ustanovení §2 zákona o politických stranách. Podle Trnky strana 

svými stanovami, svým programem nebo činností porušovala Ústavu Slovenské republiky 

(konkrétně články 12
187

, 30
188

 a 33
189

) a zákony (ustanovení §196
190

, 198
191

 a 198a
192

 

Trestního zákona
193

).  

                                                
182 Prehľad udalostí od vraždy študenta Daniela Tupého, 27.2.2008, dostupné z 

http://www.sme.sk/c/3751017/prehlad-udalosti-od-vrazdy-studenta-daniela-tupeho.html 
183 Trnka: Odvolanie v prípade Tupý by bola veľká hanba, 24.9.2009, dostupné z http://aktualne.atlas.sk/trnka-

odvolanie-v-pripade-tupy-by-bola-velka-hanba/dnes/kauzy/ 
184Podsvetie ponúka 200-tisíc € za mená nových svedkov v kauze Tupý, 9.1.2011, dostupné z 

http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/krimi-a-nehody/podsvetie-ponuka-200-tisic-za-mena-novych-svedkov-v-kauze-

tupy.html 
185 MIKUŠOVIČ, Dušan. Slovenská pospolitosť včera a dnes. Rexter, 1. května 2007. Dostupné na 

http://casopis.rexter.cz/01-2007/rexter_01_2007-2.pdf 
186 dokument dostupný z : http://www.obcania.szm.com/sp/sp1.html 
187 (1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, 

nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. 

(2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, 

farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k 

národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov 

poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. 

(3) Každý má právo slobodne rozhodovať o svojej národnosti. Zakazuje sa akékoľvek ovplyvňovanie tohto 

rozhodovania a všetky spôsoby nátlaku smerujúce k odnárodňovaniu. 

(4) Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Mextina/Plocha/dostupné
http://www.sme.sk/c/3751017/prehlad-udalosti-od-vrazdy-studenta-daniela-tupeho.html
http://aktualne.atlas.sk/trnka-odvolanie-v-pripade-tupy-by-bola-velka-hanba/dnes/kauzy/
http://aktualne.atlas.sk/trnka-odvolanie-v-pripade-tupy-by-bola-velka-hanba/dnes/kauzy/
http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/krimi-a-nehody/podsvetie-ponuka-200-tisic-za-mena-novych-svedkov-v-kauze-tupy.html
http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/krimi-a-nehody/podsvetie-ponuka-200-tisic-za-mena-novych-svedkov-v-kauze-tupy.html
http://casopis.rexter.cz/01-2007/rexter_01_2007-2.pdf
http://www.obcania.szm.com/sp/sp1.html
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 Svůj návrh konkretizoval tím, že poukázal na článek 5 Stanov SP – NS, kde byly v 

jednotlivých bodech deklarované programové cíle strany. Podle bodu 1 bylo hlavním cílem 

budovat nový Slovenský stavovský stát založený na národním, kresťanském a sociálním 

principu (bod III. návrhu), což by podle názoru generálního prokurátora znamenalo nahrazení 

systému parlamentní demokracie politických stran stavovským principem uspořádání nového 

Slovenského státu, kde by společnost byla rozdělena podle zaměstnání do 10 stavů
194

. 

Registrace do konkrétního stavu měla být podle strany dobrovolná, ale zárověn jen 

registrovaný člen stavu by měl právo volit – tam Trnka viděl rozpor s článkem 30 Ústavy SR 

a s obecně přijatou zásadou, že volební právo je všeobecné a rovné. Rozdělením občanů do 

stavů by také došlo k vytvoření dvou skupin obyvatel SR – první skupinou by byli občané, 

kteří se mohou registrovat do jednoho z devíti stavů, druhou skupinou pak národnostní 

menšiny, které zároveň tvoří desáty stav. Na základě tohoto systému by tedy byla etnickým 

menšinám odepřena možnost zařadit se do stavu podle povolání, v čem Trnka viděl 

diskriminaci a potláčení práv národnostních menšin.   

 Podrobněji bylo v návrhu poukázano na programový bod, podle kterého měla SP – NS 

za cíl postavení politického systému na národním principu. Strana v rámci přiblížení obsahu 

tohoto bodu v programu citovala výrok A. Hlinky  „Na Slovensku po slovensky a Slovensko 

Slovákom“ a dále uvedla, že hlavní rolí státu by mělo být zabezpečení vlastního slovenského 

národa ve všech oblastech života a až následně starostlivost o ostatné občany státu (bod III.). 

V programu byl dále návrh, že v případě, že by příslušníkum národnostních menšin uvedený 

                                                                                                                                                   
188 (1) Občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich 

zástupcov. Cudzinci s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky majú právo voliť a byť volení do orgánov 

samosprávy obcí a do orgánov samosprávy vyšších územných celkov. 

(2) Voľby sa musia konať v lehotách nepresahujúcich pravidelné volebné obdobie ustanovené zákonom. 
(3) Volebné právo je všeobecné, rovné a priame a vykonáva sa tajným hlasovaním. Podmienky výkonu volebného 

práva ustanoví zákon. 

(4) Občania majú za rovnakých podmienok prístup k voleným a iným verejným funkciám. 
189 Príslušnosť ku ktorejkoľvek národnostnej menšine alebo etnickej skupine nesmie byť nikomu na ujmu. 
190 (1) Kto sa skupine obyvateľov vyhráža usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením škody veľkého 

rozsahu, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok. 

  (2) Kto použije násilie proti skupine obyvateľov alebo jednotlivcovi alebo sa im vyhráža usmrtením, ublížením 

na zdraví alebo spôsobením škody veľkého rozsahu pre politické presvedčenie, národnosť, rasu, príslušnosť k 

etnickej skupine, vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania, potresce sa odňatím slobody až na dva roky. 
191 (1) Kto verejne hanobí 

a) niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu, alebo 
b) skupinu obyvateľov republiky pre vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania, 

potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom. 
192 (1) Kto verejne podnecuje k nenávisti k niektorému národu alebo rasealebo etnickej skupine alebo k 

obmedzovaniu práv a slobôd ich príslušníkov, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným 

trestom. 

(2) Rovnako sa potresce, kto sa spolčí alebo zhromaždí na spáchanie činu uvedeného v odseku 1. 
193 zákon č. 140/1961 Zb. byl účinný do 31.12.2005,  nahrazen byl zákonem č. 300/2005 Z.z., trestný zákon 
194lesní a vodné hospodářství;  školstvo, věda a výskum; obrana a bezpečnost; záchranná a azdravotní služba; 

obchod, služby a živnosti; peňažnictví a pojisťovnictví; svobodné povolání 
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princip nevyhovoval, měli by opustit území Slovenského státu a žít ve své mateřské zemi. 

Generální prokurátor celý tento bod programu označil za protiústavní pro rozpor s článkem 12 

Ústavy.  Podle návrhu bylo možné celý program SP – NS označit za zaměřený proti 

národnostním menšinám a etnickým skupinám obecně, konkrétně pak proti Židům, Romům 

(nazvaných „príživníci národa“) a Maďarům (bod III.). 

 Trnka také uvedl část programu zabývající se azylovou a přistahovaleckou politikou, 

podle které měla SP – NS v úmyslu okamžitě zavést vízovou povinnost zejména pro občany 

z Afriky, Azie, dále pro občany Israele, USA a Maďarska.  

 V návrhu generální prokurátor citoval také několik vyjádření představitelů strany, 

které odzněli na veřejných shromážděních a připojil posudky, podle kterých bylo SP – NS 

třeba přiradit ke krajině pravicovým nacionalistickým hnutím s ideologickou vyhraněnou 

fašistickou tendencí (bod III.). Autor posudku Ivan Kamenec označil obsahovou i formální 

stránku programu strany za primitivní, zmatenou, naivní, intolerantní a demagogickou, ale 

v jisté politické konstalaci potenciálně velmi nebezpečnou a dodal, že program podněcuje 

xenofobní a antisemitské nálady, otevřeně odmítá režim parlametní demokracie, zpochybňuje 

základní občanské svobody a v konečném důsledku lidská práva velkých skupin obyvatel, 

které označuje za nepřítele a škůdce slovenského národa a státu (bod III.). 

  Podle generálního prokurátora skutečnosti uvedené v návrhu prokázaly, že SP – NS 

jednala v rozporu s ustanovením §2 zákona o politických stranách a Nejvyšší soud měl podle 

něj tedy stranu rozpustit.  

 

 V rozsáhlém, 44 – stránkovém vyjádření
195

 SP – NS žádala zamítnutí návrhu na 

rozpuštění, protože ten podle ní postrádal vymezení, v čem konkrétně její stanovy, program 

nebo činnost  porušovaly ustanovení §2 zákona o politických stranách a poukazoval pouze na 

skutečnost, že strana by některé právní normy změnit chtěla.  

 SP - NS především namítala, že v případě, že ji ministerstvo vnitra zaregistrovalo, 

potvrdilo tím kromě její legitimnosti i legitimnost předložených programových cílů strany a 

případné pozdější rozpuštění na základě řádně zaregistrovaných stanov by bylo potrestáním 

politické strany za vadné rozhodnutí správního orgánu.  

 V otázce stavovského principu SP – NS poukázala na způsob voleb do horních komor 

v Irsku nebo Slovinsku, tedy členských zemích EÚ, jejichž demokracii nikdo nezpochybňuje. 

Navíc také odmítla závěr o diskriminaci národnostních menšin při zařazování do stavů, který 

                                                
195 Vyjádření Slovenské pospolitosti k návrhu na zrušení politické strany, dostupné z: 

http://www.obcania.szm.com/sp/sp2.html 

http://www.obcania.szm.com/sp/sp2.html
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zjevně vyplynul z nepochopení rozdílu mezi pojmy „občan“ a „příslušník slovenského 

národa“. Registrace do stavu podle povolání měla být dobrovolná a přístupná všem bez 

výjimky, tedy Slovákúm i příslušníkúm národnostních menšin, na rozdíl od desátého stavu, 

který by existoval jako bonus pro etnické menšiny a byl by určen recipročně pro 

reprezentanty menšin z těch zemí, ve kterých by dostala slovenská menšina garantovaný 

určitý počet křesel v parlamentu.  

 Obecně k registraci voličů SP – NS argumentovala Spojenými státy americkými, kde 

je splnění podmínky registrace také předpokladem výkonu aktivního volebního práva.  

 SP – NS dále ve vyjádření přiznala, že osoba Jozefa Tisy je na Slovensku vnímána 

značně kontroverzně – a to jak mezi historiky a politiky, tak i mezi veřejností. Připojila proto 

seznam historiků, kteří hodnotili osobu Dr. Jozefa Tisy kladně a stejně jako SP – NS vyslovili 

požadavek jeho rehabilitace. Strana uvedla i seznam historiků známých jako velcí odpůrci 

Tisa, mezi kterými byl uveden i Ivan Kamenec, tedy autor posudku v návrhu generálního 

prokurátora, který navíc podle SP – NS nebyl v tom čase zapsaný v seznamu soudních znalců 

a případné postavení znaleckého ústavu neměl ani Historický ústav Slovenské akademie věd, 

kterého byl členem. Celkově I. Kamence strana označila za nedůvěryhodnou osobu. 

 

  Nejvyšší soud SR dne 1. března 2006 po krátkém (hodinovém) ústním jednání 

Slovenskou pospolitost – Národní stranu rozpustil. Rozsudek
196

 měl jen 9 stran a kromě 

faktu, že se nevypořádal s několika námitkami vznesenými ve vyjádření SP – NS, vyzníval 

také značně povrchně a nepřesvědčivě.  

 V prvním bodě soud uvedl, že námitku SP – NS týkající se legitimní registrace strany 

ministerstvem vnitra nezohlednil, protože návrh generálního prokuratora nebyl kromě 

vlastního uvážení o důvodnosti podmíněn žádnou jinou právní skutečností. Ze zákona podle 

soudu nevyplývala ani nutnost předcházejícího soudního rozhodnutí o nezákonnosti 

rozhodnutí o registraci nebo o nezákonnosti postupu orgánu při registraci. Nejvyšší soud 

zkoumal stanovy na základě návrhu generálního prokurátora a to nezávisle na jejich dřívějším 

posouzení správním orgánem a nezávisle na právním názoru správního orgánu.  

 V druhém bodě soud analyzoval myšlenku stavovského Slovenského státu, přičemž 

vycházel kromě stanov i z Lidového programu (který nebyl předmětem posuzování při 

registraci strany a který programové cíle uvedené v stanovách konkretizoval a rozvíjel). Soud 

dospěl k závěru, že registrace, která je podmínkou aktivního i pasivního volebního práva, 

                                                
196 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1.3.2006, sp. zn. 3 Sž 79/2005-54  
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znamená přímé porušení principu všeobecnosti volebního práva a tedy článku 30 Ústavy SR, 

podle kterého je volební právo všeobecné, rovné, přímé a vykonává se tajným hlasováním. 

Dále skutečnost, že registrovaný člen stavu by mohl volit jen kandidáty „svého“ stavu, 

přičemž stavy by měly v  Slovenské národní radě poměrné zastoupení podle počtu 

registrovaných členů, je dle Nejvyššího soudu porušením rovnosti volebního práva. Rovnost 

totiž neznamená jen to, že každý volič má jeden hlas, ale navíc musí platit, že každý hlas má i 

stejnou váhu
197

. Po tomto svém stanovisku se soud už dále nevyrovnával ani se srovnáním 

navrhovaného volebního systému s existujícími horními komorami v jiných státech, ani se 

skutečností, že registrace voličů k výkonu jejich volebního práva existuje v řadě 

demokratických států. K tomu, jak SP – NS ve svém vyjádření vysvětlila způsob vytváření 10. 

stavu soud poznamenal, že dané vysvětlení by odporovalo samotnému programu strany, 

protože příslušníci menšin by měli možnost volit ve dvou stavech – v stavu podle povolání a 

ještě v osobitém stavu pro menšiny – a odmítl jej s tím, že program také vysvětlení 

neobsahuje.  

 Vytvoření systému založeného na národním principu jako další z programových cílů 

SP – NS soud řešil v 3. bodě rozsudku. Kdyby stát nejdřív zabezpečoval ve všech oblastech 

slovenský národ a až pak poskytoval starostlivost ostatním občanům státu, docházelo by podle 

soudu k nerovnému postavení občanů a následně k diskriminaci příslušníků národnostních 

menšin a etnických skupin a tím k porušování článků Ústavy SR. Argumentaci národním 

principem uvedeným v preambuli Ústavy SR, kterou SP – NS použila ve svém vyjádření, 

soud zcela odignoroval.   

 Ve čtvrtém bodě Nejvyšší soud zopakoval, že stanovy SP – NS a Lidový program 

nebylo možné vykládat izolovaně, ale že z programového hlediska společně tvořily jeden 

celek.   

 Na základě analýzy uvedených 4 bodů soud shledal porušení čl. 12, 30 a 33 Ústavy SR 

a to samo podle něj postačovalo k rozpuštění Slovenské pospolitosti – Národní strany, 

nicméně pokračoval dál a vyjádřil se i k činnosti SP – NS, která byla-li v rozporu s 

ustanovením §2 zákona o politických stranách, mohla být také důvodem pro rozpuštění 

politické strany. Veřejné vystoupení představitele strany, ve kterém podle generálního 

prokurátora hlásal nesnášenlivost vúči příslušníkúm jiných národů, považoval soud za součást 

naplňování programu, kterého rozpor s čl. 33 Ústavy SR už v předchozích bodech 

                                                
197 Nález Ústavního soudu SR ze dne 10. 5. 2007, sp. zn. IV. ÚS 96/07 
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konstatoval.  Na tomto místě je třeba zdůraznit největší vadu celého rozsudku a tou je 

skutečnost, že Nejvyšší soud necharakterizoval vztah mezi porušováním Ústavy SR, 

ústavních zákonů, zákonů a mezinárodních smluv a mezi pouhým usilováním o jejich změnu.  

 Argumentaci týkající se charakteru uniforem používaných představiteli strany soud 

nepovažoval za rozhodující, protože z obsahu stanov SP- NS nevyplývalo, že členové strany 

nosí uniformy, případně že patří k symbolům strany.  Na druhé straně soud poznamenal, že 

stanovy občanského sdružení Slovenská pospolitost uniformu označují za jeden ze svých 

symbolů a členem SP – NS se může stát jen člen tohoto občanského sdružení (nebo osoba, o 

které tak rozhodne Vodca). Činnost občanského sdružení ale předmětem návrhu generálního 

prokurátora nebyla, takže soud otázku uniforem již dále nerozváděl.  

 Na závěr Nejvyšší soud uvedl, že vycházel ze skutečnosti, že se nepodařilo zjistit 

majetek politické strany a na tomto základě bylo rozhodnuto o jejím rozpuštění bez nařízení 

likvidace. Soud účastníkúm nepřiznal náhradu nákladů a poučil je o nemožnosti opravného 

prostředku proti jeho rozhodnutí.  

 Marián Kotleba, Vodca SP – NS, se po vyhlášení rozsudku před novináři vyjádřil, že 

to byl krátký proces typický pro stalinskou éru, typický pro lidi z komunistické éry
198

 a dodal, 

že jeho strana vůbec nedostala prostor obhájit se.  

 Rozpuštění Slovenské pospolitosti – Národní strany pro ní znamenalo nemožnost 

účasti v nadcházejících volbách do Národní rady. K této otázce Kotlebův společník po 

skončení řízení uvedl, že například může být i to, že máme další stranu zaregistrovanou, 

o které ještě nevíte
199

 a nevyloučil ani účast členů SP – NS na kandidátní listině jiné strany – k 

čemu následně skutečně došlo. Na základě dohody se Slovenskou lidovou stranou se 

představitelé Slovenské pospolitosti zúčastnili voleb na její kandidátce. 3 815 získaných hlasů 

(0,16 %) bylo ale naprostým volebním fiaskem
200

. 

 Členové rozpuštěné SP – NS našli následně své působiště v Straně přátelů vína, která 

se na počátku roku 2010 přejmenovala na Lidovou stranu sociální solidarity a následně na 

Lidovou stranu Naše Slovensko. Pod tímto názvem vystupuje dodnes
201

.  Prezentuje se jako 

                                                
198 Najvyšší súd SR rozpustil Slovenskú pospolitosť, 1.3.2006, dostupné z 

http://www.changenet.sk/?section=spr&x=163966&cat=14847 
199 tamtéž 
200 MIKUŠOVIČ, Dušan. Slovenská pospolitosť včera a dnes. Rexter, 1. května 2007. Dostupné z 

http://casopis.rexter.cz/01-2007/rexter_01_2007-2.pdf 
201oficiální stránka Lidové strany Naše Slovensko,  http://www.naseslovensko.org/ 

http://www.changenet.sk/?section=spr&x=163966&cat=14847
http://casopis.rexter.cz/01-2007/rexter_01_2007-2.pdf
http://www.naseslovensko.org/


59 

 

strana založená na národních a křesťanských hodnotách
202

, v parlamentních volbách v roce 

2012 získala 40 460 hlasů
203

.  

  

 V listopadu 2008 Ministerstvo vnitra SR z důvodu, že sdružení vyvíjením činnosti 

podněcuje nenávist a nesnášenlivost z národnostních, rasových, náboženských a politických 

důvodů, čímž sleduje dosahování svých cílů způsoby, které jsou v rozporu s Ústavou 

Slovenské republiky a zákony rozpustilo Slovenskou pospolitost
204

. Podle tehdejšího premiéra 

Roberta Fica šlo o důkaz, že vláda Slovenské republiky nebude ani minimálně tolerovat šíření 

národnostní nebo rasové nesnášenlivosti, případně neofašistická neonacionalistická 

sdružení
205

. Celkově však rozhodnutí vyznělo spíš jako politické gesto učiněné ve snaze 

zlepšení pošramocených slovensko – maďarských vztahů. Nebylo proto překvapením, že v 

řízení před Nejvyšším soudem v roce 2009 bylo označeno za nezákonné a následně 

zrušeno
206

.   

 

4.2  Slovenská lidová strana  

Slovenská lidová strana (dále jen SLS) předložila v červenci 2008 ministerstvu vnitra 

nové stanovy a žádala o jejich zapsání. Při jejich přezkoumání ale ministerstvo narazilo na 

několik problematických bodů: 

SLS uváděla jako den své registrace 14. prosinec 1905, tedy den vzniku Hlinkové 

Slovenské lidové strany - tato strana ale byla rozpuštěna nařízením Slovenské národní rady z 

1. září 1944
207

 a jakákoliv členská činnost v rámci rozpuštené strany a organizované 

uskutečňování jejího programu bylo posuzováno jako trestní činnost
208

. Dále ministerstvo 

vzneslo námitku vůči zmínce o stavovském státu, který byl podle článku 6 odstavec a) 

                                                
202 O Lidové straně Naše Slovensko, dostupné z  http://www.naseslovensko.org/clanky/LSNS_profil.htm 
203 Výsledky voleb do Národní rady SR 2012, dostupné z http://app.statistics.sk/nrsr2012/sr/tab3.jsp?lang=sk 
204 Ministerstvo rozpustilo Slovenskú pospolitosť, 14.11.2008,  dostupné z: 
http://www.sme.sk/c/4176305/ministerstvo-rozpustilo-slovensku-pospolitost.html 
205 tamtéž 
206 Rozhodnutí Nejvyššího soudu SR ze dne 1.7.2009, sp. zn. 6Sr/1/2009  
207 Nařízení Slovenské národní rady č. 4 ze dne 1. září 1944 o rozpuštění politických stran a organizací  

§ 1. Slovenská národná rada rozpúšťa Hlinkovu slovenskú ľudovú stranu (HSĽS), Deustche Partei (DP), Magyar 

Nemzeti Párt, Hlinkovu gardu (HG), Freiwilige Schutzstaffel (FS), Hlinkovu mládež (HM) a Deutsche Jugend 

(DJ) a všetky ich zložky a pridružené organizácie.  
208 § 3. Akákoľvek členská činnosť v rámci rozpustených sdružení (§ 1) a organizované uskutočňovanie ich 

programu trestá sa žalárom do 5 rokov a peňažitým trestom do 500 000 korún slovenských. 

http://www.naseslovensko.org/clanky/LSNS_profil.htm
http://app.statistics.sk/nrsr2012/sr/tab3.jsp?lang=sk
http://www.sme.sk/c/4176305/ministerstvo-rozpustilo-slovensku-pospolitost.html
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uvedených stanov množinou stavovských organizací, přičemž vztahy mezi nimi byly 

vybudovány na principu solidarity a subsidiarity. Stavovský stát by podle názoru ministerstva 

vedl k nerovnému postavení občanů a dostával se tak do rozporu s Ústavou SR. 

SLS ve svém vyjádření ministerstvu tvrdila, že dne 5. dubna 1990 došlo registrací na 

ministerstvu tehdejší ČSFR pouze k znovuobnovení činnosti strany. Vůči druhé námitce zase 

argumentovala tím, že protiústavnost je oprávněn posuzovat pouze Ústavní soud SR a ne 

úředník na ministerstvu. 

Strana tedy nadále trvala na zápisu nových stanov v předloženém znění a tak 

ministerstvo na základě svých výhrad rozhodnutím odmítlo provést změny zaregistrovaných 

stanov a v říjnu 2008 adresovalo generálnímu prokurátorovi podnět k podání návrhu na 

rozpuštení strany. 

Dne 30. září 2009 takový návrh
209

 Nejvyššímu soudu skutečně došel
210

. Svým 

obsahem připomínal návrh na rozpuštění Slovenské pospolitosti – Národní strany. Generální 

prokurátor Dobroslav Trnka v něm dospěl k závěru, že politická strana svými stanovami, svým 

programem nebo činností porušovala Ústavu Slovenské republiky, ústavní zákony, zákony a 

mezinárodní smlouvy a to tím, že měla usilovat o odstranění parlametní demokracie a její 

nahrazení korporativismem, ve svém programu se hlásila k válečnému Slovenskému státu, 

ideově vycházela z „ľudácké“ tradice, prosazovala národní princip a také kresťanskou víru 

jako univerzální náboženskou filozofii státu. 

Klíčový posun směrem k politickému extremismu u SLS podle Trnky nastal v 

momentě, když strana umístila čelní představitele rozpuštěné Slovenské pospolitosti – 

Národní strany na přední místa své kandidátky ve volbách 2006 (např. bývalý „vodca“ Marián 

Kotleba byl volební dvojkou SLS). Tyto osoby prý následně začaly fakticky ovládat SLS, o 

čemž podle generálního prokurátora svědčil i fakt, že program strany (nazvaný Program 

slovenské pospolitosti) byl prakticky kopií programu rozpuštěné SP – NS. Obsah programu 

podle Trnky přivedl stranu na pole šovinismu, xenofobie a antisemitismu a to bez ohledu na 

skutečnost, kterou v návrhu také uvedl, a sice že pasáže, pro které Nejvyšší soud SP – NS 

rozpustil, byly z programu SLS vypuštěny nebo formulovány s větší opatrností. 

                                                
209 Výzva Nejvyššího soudu s návrhem Generálního prokurátora na rozpuštění Slovenské lidové strany, dostupné 

z: http://www.monsterproces.sk/pdf/091016_NSnavrhGP.pdf 
210 Trnka podal návrh na rozpustenie Slovenskej ľudovej strany, 20.10.2009, dostupné z: 

http://www.sme.sk/c/5070195/trnka-podal-navrh-na-rozpustenie-slovenskej-ludovej-strany.html 

http://www.monsterproces.sk/pdf/091016_NSnavrhGP.pdf
http://www.sme.sk/c/5070195/trnka-podal-navrh-na-rozpustenie-slovenskej-ludovej-strany.html
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SĽS ve svém vyjádření
211

 označila návrh za bezdůvodný a účelový a požadovala jeho 

zamítnutí. Strana byla podle svého názoru spojena se skutečnostmi, ději a událostmi, se 

kterými neměla vúbec nic společného. Strana dále odmítala výklad jejích stanov založený na 

vynětí slov nebo slovních spojení z celého textu a následném podrobení účelovému 

hodnocení, které pak bylo presentováno jako objektivní výklad celého textu.  

SLS také striktně vyloučila jakékoliv porušování zákonů. Kritizovala i zdroje, o které 

generální prokurátor opřel své závěry, a to např. bakalářskou práci studenta politologie na 

Masarykově univerzitě v Brně nebo článek umístněn na slovenské verzi wikipedie kladoucí 

na stejnou úroveň bez dalšího korporativismus a korporativismus fašistické Itálie. Takový 

výběr podkladů podle názoru SLS dehonestoval samotného navrhovatele. 

Pozornost je třeba věnovat také té časti vyjádření, ve které SLS generálnímu 

prokuratorovi vytkla, že záměrně obešel článek 46 stanov, čímž jen potvrdil účelovost celého 

návrhu. Ve vzpomínaném článku bylo uvedeno : Ustanovení jednotlivých článků těchto 

Stanov, pokud by byly v rozporu s Ústavou Slovenské republiky, ústavními zákony, zákony 

a mezinárodními smlouvami, které zavazují Slovenskou lidovou stranu jsou automaticky, 

v souladu s těmito Stanovami, neplatné. 

K otázce programu se SLS podle vlastních slov nemohla vyjádřit, protože daný text jí 

byl podsunut, neznala ho a poprvé ho četla v samotném návrhu. Připojila proto znění jejího 

skutečného Volebního programu 2006.   

K závěrům generálního prokurátora o propojení se Slovenskou pospolitostí 

a Slovenskou pospolitostí – Národní stranou SLS uvedla, že je nemyslitelné, aby orgány 

výkonné moci na základě operativních poznatků o činnosti jakékoliv politické strany nebo 

politického hnutí registrovaného na Slovensku vyvozovaly právní zodpovědnost jiného 

právního subjektu politického spektra. Strana odmítla nést následky za jednání jiných 

právních subjektů a fyzických osob, které nebyly jejími členy. Podle SLS se ze strany 

generálního prokurátora jednalo o uplatňování principu kolektivní viny. 

Generální prokuratura svůj – nutno říci neprofesionálně působící a velmi slabě 

důkazově i argumentačně podložený - návrh v červnu 2011 stáhla a tak Nejvyšší soud řízení o 

rozpuštění Slovenské lidové strany zastavil. 

 

                                                
211 Odpověd Slovenské lidové strany na výzvu Nejvyššího soudu, dostupná z: 

http://www.monsterproces.sk/pdf/091030_SLSodpovedNS.pdf 

http://www.monsterproces.sk/pdf/091030_SLSodpovedNS.pdf
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5 Rozpuštění poitické strany v Německu 

 

V této práci je třeba dát prostor i německé úpravě, protože se jedná o zemi, která je 

České republice blízká geograficky i kulturně a navíc má za sebou zkušenost s totalitní 

formou vlády nastolenou politickými subjekty, které se ke své moci dostaly demokratickou 

cestou.  

Spolková republika Německo má úpravu zákazu politických stran jako jediná země 

západní Evropy obsaženou již ve své ústavě. Institut zákazu politické strany je součástí 

ústavně zakotveného konceptu „bránící se demokracie“ a je rámcově upraven v článku 21 

odst. 2 Základního zákona
212, dále je pak rozveden v zákoně o politických stranách a řízení 

upravuje zákon o Spolkovém ústavním soudu, protože právě tato instituce má jako vrcholný a 

nezávislý orgán ochrany ústavnosti pravomoc ve věci rozhodovat. 

Článek 21 odst. 2 je lex specialis k článku 9 odst. 2 (upravující obecný zákaz 

protiústavních sdružení), přičemž účelem obou ustanovení je právní vyloučení protiústavních 

organizací z politického života. Zákaz politické strany může ospravedlnit v podstatě pouze 

zájem na ochraně dvou zakotvených hodnot. Jsou jimi svobodné demokratické zřízení a 

existence Spolkové republiky Německo (SRN)
213

. Existence SRN je navíc považována za 

závažnější hodnotu, takže na její ochranu jsou kladeny ještě o něco vyšší požadavky.   

Důvody uvedené v článku 21 jsou taxativní a nelze je rozšiřovat bežnými zákony, ale 

vzhledem k obecnosti pojmů dostává velký prostor k jejich vymezení ve své judikatuře 

Spolkový ústavní soud. Ten na základě vlastního uvážení posuzuje vždy konkrétní případ a 

slouží jako brzda pro případné excesy zákonodárné většiny, která by se chtěla zbavit 

politických oponentů
214

.  

Článek 21 odst. 2 Základního zákona má charakter preventivního opatření, jehož 

úkolem je odstranit nebezpečí aktuálně hrozící, které se projevuje výstupy, projevy, jednáním 

a zřetelnými obecnými postoji strany, které směřují proti svobodnému demokratickému 

zřízení
215

. 

 

                                                
212 článek 21 odst. Základního zákona : Strany, které podle svých cílů nebo chováním svých příslušníků usilují o 

narušení nebo odstranění svobodného demokratického řádu nebo ohrožení existence Spolkové republiky 

Německo, jsou protiústavní. O protiústavnosti rozhoduje Spolkový ústavní soud. 
213 ČERNÝ, Petr. Právní ochrana před extremismem. Praha : C.H. Beck, 2008, s. 220. 
214 tamtéž, s. 227. 
215 tamtéž, s. 215. 
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K podání návrhu na vyslovení protiústavnosti strany je legitimována spolková vláda, 

Spolkový sněm, Spolková rada a v případě, že je činnost strany omezena na jednu spolkovou 

zemi, tak zemská vláda. Podání návrhu je plně na uvážení aktivně legitimovaných subjektů, 

přičemž Spolkový ústavní soud nezkoumá, zda je podání návrhu správné, ale zkoumá, zda 

ním nedošlo k zneužití pravomoci.  

Soud posuzuje, jestli je písemný návrh odůvodněný a přípustný. V případě, že je, 

řízení přechází do druhé fáze, ve které je přijato meritorní rozhodnutí. Až do vydání 

meritorního  rozhodnutí Spolkového ústavního soudu musí mít politická strana rovné 

příležitosti a nesmí být žádným způsobem diskriminována. V řízení musí být dokázáno, že 

politická strana  

a) aktivně bojovným agresivním způsobem  

b) usiluje (směřuje) o  

c) poškození nebo odstranění svobodného demokratického zřízení
216

.  

Stranu lze zakázat i v případě, že její cíle jsou tajné či následně v průběhu existence 

strany změněné, pokud jsou tyto skutečnosti dostatečně prokazatelné (nemusí být ani písemně 

zaneseny)
217

.  

Soud posuzuje cíle současné a protiústavní a to bez ohledu na to, jaká je 

pravděpodobnost jejich realizace nebo doba, kdy mají být uskutečněny. Za pozornost stojí, že 

protiústavnost politické strany je bez dalšího dána hodnotovou podobností programu, 

představou světa, nebo celkového stylu s nacionálním socialismem
218

. Chování přívrženců 

musí být straně přičitatelné, přičemž k přívržencům strany patří (vycházejíc z extenzivního 

výkladu) kromě členů, zaměstnanců a sponzorů i všichni, kteří se ke straně hlásí a v jejím 

zájmu konají.   

V případě, že osmičlenný senát dvoutřetinovou většinou dospěje k závěru, že politická 

strana svými cíly nebo chováním naplňuje podmínky pod písmeny a), b), c), vydá 

konstitutivní rozhodnutí, ve kterém vysloví protiústavnost dané politické strany a zároveň 

zakáže vytvoření náhradního subjektu. Má i možnost nařídit propadnutí majetku strany ve 

prospěch státu (§ 15 odst. 4 ve spojení s § 47)219.  

Od české právní úpravy se německá liší zákonem stanoveným zákazem vytvoření 

nástupnické organizace, tj organizace, která sleduje zaujmutí místa po zakázané politické 

straně. Jasná souvislost mezi ní a zakázanou stranou musí vyplývat ze způsobu její činnosti, 

                                                
216 ČERNÝ, Petr. Právní ochrana před extremismem. Praha : C.H. Beck, 2008. s. 218. 
217 tamtéž, s. 219. 
218 tamtéž, s. 220. 
219 tamtéž, s. 212. 
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okruhu oslovovaných i sledovaných politických cílů. Rovněž je zakázáno i přetvoření 

stávající organizace na nástupnickou organizaci.  

Někteří čeští autoři
220

 poukazují na potřebu zakázat vznik a činnost tzv. náhradních 

stran i v české legislativě, protože při absenci takového ustanovení za současného právního stavu 

může být pak někdy zpochybňován i samotný smysl zákazu strany.  

Vychází-li se ze zásady, že poslanec není reprezentantem strany, ale lidu, vyznívá 

následek prohlášení politické strany za protiústavní spočívající v zániku mandátů poslanců 

dané strany v Spolkovém sněmu, značně kontroverzně. Česká úprava, která s tímto krokem 

nepočítá, se proto jeví jako vhodnější, zvláště vezme-li se do úvahy skutečnost, že 

v systémech parlamentní demokracie je poslanecký mandát volný a poslanec tedy není vázán 

stranickými příkazy, ale jen svým svědomím.  

Na druhé straně, podle úvah Leibholze, v moderním státě stran chybí poslanci zásadně 

legitimace zastávat linii, odchylující se od politiky strany a frakce. Je zásadně podřízen cizí 

vůli. Je jen organizačně-technickým mezičlánkem, nezbytným ke zprostředkování obecné vůle, 

jež je identická s vůlí stranicko-politické většiny. Je proto obdařen vlastně imperativním 

mandátem a stranickým diktátem, znamenajícím, že poslanci náležící k jedné frakci, při 

výkonu své parlamentní funkce se musí držet konkrétních závazných instrukcí nebo 

přinejmenším obecných směrnic, jejich záměru a hájit je.
221

 V případě, že je role poslance 

(příp. senátora) vnímáná tak, jako ji vnímá Leibholz a zároveň je za účel ztáty mandátu 

považováno znemožnění účasti na řízení státu politickým extremistům, může mít ztráta 

mandátu poslance (senátora) v případě rozpuštění strany, jíž je členem, své opodstatnění.   

 

 

5.1 Socialistická říšská strana ( Sozialistische Reichspartei, SRP) 

 SRP byla založena 2. října 1949 a působila v oblasti okupačních zón západních 

mocností. V říjnu 1951 podala spolková vláda návrh na rozhodnutí o protiústavnosti strany. 

Důvodem byl vnitřní řád strany, který spočíval na vůdcovském principu a neodpovídal tak 

demokratickým principům. Podle vlády byla SRP nástupnickou organizací NSDAP.  

 Předmětem dokazování byly citáty ze stranického tisku, zvukové záznamy projevů 

čelních představitelů, svědecké výpovědi, korespondence mezi členy a i předešlé členství 

představitelů strany v NSDAP.  

                                                
220 ŠIMÍČEK, Vojtěch. Právní úprava postavení politických stran v SRN. Bochum : Ruhr-Universität, 1993, s. 

61-62; ČERNÝ, Petr. Zákaz (antidemokratické) politické strany. Právní rozhledy, 2007, č. 12, s. 438. 
221 KLOKOČKA, Vladimír. Politická reprezentace a volby v demokratických systémech. Praha: Aleko, 1991, s. 

62. 
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Spolkový ústavní soud dospěl k závěru, že SRP nerespektovala základní práva, 

zejména právo na svobodný rozvoj osobnosti a zásadu rovnosti, přičemž toto zjištění bylo 

založeno především na antisemitských projevech příslušníků strany. Také vnitřní organizace 

strany byla založena na vůdcovském principu.  

Ideová i personální propojenost mezi NSDAP a SRP byla prokázána, a tak byla SRP 

Spolkovým ústavním soudem zakázána. Dne 23. října 1952 byl vydán rozsudek, ve kterém 

byla deklarována protiústavnost SRP, zakázáno vytvoření náhradních organizací, nařízené 

zabavení majetku a také vysloven zánik mandátů všech členů SRP ve Spolkovém sněmu i 

v jednotlivých zemských sněmech 

 Ještě před meritorním rozhodnutím soudu se strana pokusila sama rozpustit s cílem 

vyhnout se označení „protiústavní“, nicméně Spolkový ústavní soud toto rozpuštění prohlásil 

za neplatné
222

.  

 

 

5.2  Komunistická strana Německa (Komunistische Partei Deutschlands,   

KPD) 

KPD vznikla již na přelomu let 1918 – 1919, po převzetí moci nacisty byla nucena 

působit v ilegalitě. Po porážce nacistického Německa byla KPD první stranou, která obnovila 

svou činnost.
223

 V letech 1946-1947 byla KPD zastoupena téměř ve všech zemských vládách. 

S vypuknutím studené války se ale dostala do politické izolace, ztratila své voliče a 

v důsledku pětiprocentní uzavírací klausule byla postupně připravena o zastoupení ve 

Spolkovém sněmu i většině zemských sněmů
224

.  

Strana odmítala zřízení západoněmeckého státu, počínaje rokem 1951 docházelo u 

tohoto politického subjektu ke zřetelnému vzdalování od ostatních stran v SRN a usilování o 

radikálně levicovou revoluční politiku.  

Podnětem k tomu, aby vláda podala návrh na zákaz KPD, byla hesla, kterými strana 

vyzývala k boji proti „vykořisťovatelům německého lidu“ a „posluhovačům imperialistů“
225

. 

Rozhodnutí samotné bylo motivováno obavou z nastolení socialismu v případě 

opětovného spojení německých republik. Kromě toho, že Spolkový ústavní soud 17. srpna 

                                                
222 ČERNÝ, Petr. Právní ochrana před extremismem. Praha : C.H. Beck, 2008, s. 228. 
223 ROZTOČIL, Aleš - EIDOVÁ, Lina - VÍTKOVÁ, Jana. Komparace právní úpravy postihování 

nedemokratických politických stran ve vybraných zemích. Jurisprudence, Praha, ASPI. 2009, vol. XVIII, no. 7, 

s. 52. 
224 tamtéž 
225 MÜLLER, Helmut. Dějiny Německa. 2. dopl. vyd. Praha : Lidové noviny, 2004, s. 360.  
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1956 (tj. 5 let od podání návrhu) shledal KPD protiústavní a zakázal vytvoření náhradních 

organizací, zformuloval v 300-stránkovém odůvodnění i několik dalších významných tezí pro 

podmínky rozpuštění politické strany v budoucnu.  

Především dospěl k závěru, že článek 21 odst. 2 Základního zákona je přímo 

aplikovatelný, má defenzivní charakter a zásah na jeho základě je svou povahou preventivním 

opatřením.    

Dále zdůraznil, že preambule Základního zákona má nejen politický, ale i právní 

význam. V tomto rozhodnutí se soud také poprvé výslovně přihlásil ke konceptu bojovné 

demokracie (streitbare Demokratie), když podle něj článek 21 odst 2. je výrazem vědomé 

ústavně politické vůle řešit mezní problém svobodného demokratického řádu, odrazem 

zkušenosti ústavodárce, který se v určité historické situaci domníval, že již nesmí v čisté 

podobě uskutečňovat neutralitu státu vůči politickým stranám, volbou pro – v tomto smyslu – 

bojovnou demokracii.“
226

  

Při analýze programu strany soud připustil, že proletářská revoluce se může realizovat 

i pokojnou cestou, nezbytně ale pojmově zahrnuje uchopení moci dělnickou třídou a tím se 

podle soudu KPD dostala do rozporu s ústavní zásadou vlády (celého) lidu.
227

 Při zkoumání 

slučitelnosti diktatury proletariátu a svobodného demokratického řádu soud dospěl 

k nepřekvapivému závěru o jejich vzájemném nesouladu.  

Také tím, že KPD sama sebe chápala jako držitelku monopolu na správné politické 

poznání, musela podle soudu nezbytně odmítat systém politického pluralismu a rovnoprávnost 

politických stran.
228

  

Se zřetelem k historickým zkušenostem Spolkový ústavní soud pod pojem protiústavní 

politická strana zahrnul i takovou stranu, která usiluje o prosazení jiné formy demokracie, než 

o jakou se snaží Spolková republika a to za účelem toho, aby taková forma demokracie byla 

pouze přechodným obdobím na cestě k úplnému odstranění svobodného demokratického 

zřízení.   

  

 Pro úplnost třeba dodat, že na základě návrhu podaného v roce 2001 o dva roky 

později Spolkový ústavní soud rozhodoval o prohlášení Národní demokratické strany 

Německa (Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD) za protiústavní.  

                                                
226 ROZTOČIL, Aleš - EIDOVÁ, Lina - VÍTKOVÁ, Jana. Komparace právní úpravy postihování 

nedemokratických politických stran ve vybraných zemích. Jurisprudence, Praha, ASPI. 2009, vol. XVIII, no. 7, 

s. 52. 
227 tamtéž, s. 53. 
228 tamtéž 
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Strana byla založena v roce 1964, v roce 1998 se stala sběrným hnutím pro různé 

neonacistické skupiny.
229

 Podle navrhovatele byla strana nedemokratická, rasistická, 

antisemitská a prosazující národní socialismus.  

Řízení se skončilo fiaskem, když v jeho průběhu vyšlo najevo, že i po jeho zahájení 

působili na nejvyšších postech v straně důvěrníci Spolkového úřadu na ochranu ústavy, který 

ovlivňovali jednání strany, jehož protiústavnost měla být následně soudem posuzovaná.  

Spojení těchto osob se státními institucemi bylo před soudem zamlčeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
229 tamtéž, s. 54. 
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6 Judikatura Evropského soudu pro lidská práva ve věci 

rozpouštění politických stran 

 

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen Úmluva)‚ je jako 

mezinárodní smlouva přijatá způsobem upraveným v článku 10 Ústavy součástí právního řádu 

České republiky. Je nutné zdůraznit, že není jedinou mezinárodní smlouvou o lidských 

právech, která upravuje na rozpouštění politických stran.
230

 Nicméně s ohledem na kontrolní 

mechanismus, na jakém je ochrana práv uvedených v Úmluvě založena a autoritu rozhodnutí 

Evropského soudu pro lidská práva, se pozornost v této části práce soustředí právě na zásahy 

státních orgánů do práva obsaženého v článku 11 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod.       

 

Čl. 11  

1) Každý má právo na svobodu pokojného shromažďování a na svobodu sdružování se 

s jinými, včetně práva zakládat na obranu svých zájmů odbory nebo vstupovat do nich. 

2) Na výkon těchto práv nemohou být uvalena žádna omezení, kromě těch, která stanoví zákon 

a která jsou nezbytná v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné 

bezpečnosti, ochraně pořádku a předcházení zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo 

ochrany práv a svobod jiných. Tento článek nebrání uvalení zákonných omezení na výkon 

těchto práv příslušníky ozbrojených sil, policie a státní správy.    

 

  V prvním odstavci článku 11 je deklarována svoboda sdružovat se s jinými - tedy i 

když to není explicitně vyjádřeno – i zakládat politické strany a hnutí. Odstavec 2 obsahuje 

případy, kdy je možné toto právo omezit.  

Judikatura ESLP k rozpouštění politických stran a souvisejícím aspektům (jako je 

např. zamítnutí registrace politické strany, ztráta mandátu, nemožnost kandidovat ve volbách 

apod.) je poměrně skoupá, a to nejen vzhledem k judikatuře ke svobodě projevu (čl. 10) či 

svobodě náboženství (čl. 9), ale i v poměru k judikatuře k jiným aspektům svobody 

sdružování (tj. např. judikatuře týkající se odborů). Je to ale pochopitelné, a to ze dvou 

důvodů. Za prvé, v řadě zemí Rady Evropy nikdy k rozpuštění politické strany nedošlo. Za 

druhé, rozpuštění politické strany je obecně považováno za opatření ultima ratio, kterého je 

třeba užívat velmi obezřetně
231

. 

                                                
230 KOSAŘ, D.: Judikatura ESLP v oblasti rozpouštění politických stran. Jurisprudence, Praha, ASPI. 2009, 

vol. XVIII, no. 7, s. 29. 
231 Rozpouštění politických stran (rešerše a analýzy), Nejvyšší správní soud, D-254/2008/oda, dostupné z: 

http://www.nssoud.cz/Rozpousteni-politickych-stran/art/548?tre_id=193 

http://www.nssoud.cz/Rozpousteni-politickych-stran/art/548?tre_id=193
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Každý zásah do této svobody musí být legitimován jedním z důvodů uvedeným 

v odstavci 2, musí být na základě zákona a musí být nezbytný. Právě nesplnění třetí 

podmínky, tedy nezbytnosti, je v případech týkajících se zásahu do práv politických subjektů 

řešenými před ESLP nejčastěji konstatováno. Při zkoumání nezbytnosti zásahu v 

demokratické společnosti totiž ESLP postupuje podle ustáleného testu, kdy zásah do 

dotčeného lidského práva musí odpovídat (a) naléhavé společenské potřebě a také musí být 

(b) přiměřený sledovaným legitimním cílům.
232

  

Podmínka naléhavé společenské potřeby je splněna v případě, že existují dostatečné 

důkazy o tom, že prokázané riziko ohrožení demokracie je dostatečně bezprostřední, jednání a 

projevy představitelů jsou přičitatelné straně a jednání a projevy přičitatelné politické straně 

tvoří celek podávající jasný obraz o společenském modelu, o který tato strana usiluje, a který 

je v rozporu s pojetím demokratické společnosti
233

. 

Evropský soud pro lidská práva přísněji než zákaz politické strany posuzuje odmítnutí 

její registrace
234

, protože v tom případě nemá strana možnost činnost vůbec vyvinout, tedy 

požaduje vyšší toleranci při registraci než při posuzování činnosti politické strany.   

Co se týče interpretace, svobodu sdružování nelze vykládat izolovaně, nýbrž ve 

spojení se svobodou shromažďování (čl. 11), svobodou projevu (čl. 10) a svobodou 

náboženství (čl. 9).
235

  

Judikatura k čl. 11 Úmluvy musí být také konfrontována s čl. 17 Úmluvy (zákaz 

zneužití práv): 

 

Čl. 17 

Nic v této Úmluvě nemůže být vykládáno tak, jako by dávalo státu, skupině nebo jednotlivci 

jakékoli právo vyvíjet činnost nebo dopouštět se činů zaměřených na zničení kteréhokoli ze zde 

přiznaných práv a svobod nebo na omezování těchto práv a svobod ve větším rozsahu, než to Úmluva 

stanoví. 

 

Obecným účelem čl. 17 je zabránit skupinám vyznávajícím totalitní ideologie, aby 

zneužívaly zásady zakotvené v Úmluvě ve svůj vlastní prospěch.
236

 Aplikace tohto článku je na 

                                                
232 Partidul Comunistilor (Nepeceristi) a Ungureanu proti Rumunsku, bod 47. 
233 Refah Partisi (Strana prosperity) proti Turecku, bod 104. 
234 rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 7.12.2006, věc Linkov v. Česká republika, stížnost č.    

    10504/03 
235 KOSAŘ, D.: Judikatura ESLP v oblasti rozpouštění politických stran. Jurisprudence, Praha, ASPI. 2009, 

vol. XVIII, no. 7, s. 30. 



70 

 

místě tehdy, pokud ze stanov a z politického programu (resp. jednání politické strany) lze 

vyvodit, že tato má v úmyslu vyvíjet činnost nebo dopouštět se činů zaměřených na popření 

práv a svobod zaručených Úmluvou
237

.  

Komunistická ideologie není Evropským soudem pro lidská práva vnímána tak 

negativně jako neonacismus; zatímco čl. 17 byl i v nedávných letech aplikován na pravicový 

extremismus (byť sporadicky), od rozhodnutí Komise ve věci Komunistické strany proti 

Spolkové republice Německo čl. 17 Úmluvy již nikdy nebyl na komunistickou ideologii 

aplikován (a ve skutečnosti drtivá většina (post)komunistických stran u ESLP uspěla.
238

 

 

Země, která má nejvíc zkušeností
239

 s posuzováním oprávněnosti rozpuštění politické 

strany před ESLP, je Turecko, které za posledních 50 let rozpustilo více než 30 politických 

stran, z toho minimálně 18 v posledních letech.
240

  

V následující části práce bude přiblíženo několik již poměrně známých a několik 

novějších rozhodnutí soudu.  

 

6.1 Socialistická strana proti Turecku, rozhodnutí ze dne 25. května 

1998, stížnost č.  21237/ 93  

 

Skutečnost, že určitý politický záměr je pokládán za neslučitelný se současnými principy 

a uspořádáním daného státu, jej v očích soudu nečiní protikladným k demokratickým pravidlům. Je 

základem demokracie umožnit návrhy a diskusi různých politických záměrů, a to i těch, které 

zpochybňují způsob současné organizace státu, za předpokladu, že jejich cílem není zasáhnout samu 

demokracii. 

Pro posouzení nezbytnosti ve smyslu čl 11 odst 2 mají smluvní státy jen omezený prostor, který 

navíc podléha přísné evropské kontrole, jak pokud jde o zákon, tak o rozhodnutí, jež ho aplikují, 

včetně rozhodnutí vynesených nezávislým soudem.
241    

 

ESLP v tomto případě posuzoval rozhodnutí Ústavního soudu Turecké republiky, 

kterým byla strana rozpuštěna a to na základě údajného rozlišování dvou národů v projevech 

                                                                                                                                                   
236 KOSAŘ, D.: Judikatura ESLP v oblasti rozpouštění politických stran. Jurisprudence, Praha, ASPI. 2009, 
vol. XVIII, no. 7, s. 36. 
237 a contrario Sjednocená komunistická strana Turecka a další proti Turecku, bod 60. 
238 Rozpouštění politických stran (rešerše a analýza),  Nejvyšší správní soud, D-254/2008/oda. Dostupné z: 

http://www.nssoud.cz/Rozpousteni-politickych-stran/art/548?tre_id=193 
239 z 20 řízení ve věcech rozpuštění politické strany bylo 12 vedeno proti Turecku 
240 KOSAŘ, D.: Judikatura ESLP v oblasti rozpouštění politických stran. Jurisprudence, Praha, ASPI. 2009, 

vol. XVIII, no. 7, s. 38. 
241 PODHRÁZKÝ, Milan. Přehled judikatury ve věcech voleb, referend a politických stran, Praha: Wolters 

Kluwer, 2008, s. 314. 

http://www.nssoud.cz/Rozpousteni-politickych-stran/art/548?tre_id=193


71 

 

představitelů strany, čímž byl popřen jeden z nejzákladnějších principů Turecké republiky – 

idea jediného tureckého národa. ESLP se v této kauze zabýval činností strany v rozporu 

s ústavou a zákony o regulaci politických stran. Obecně se soud vyjádřil, že neslučitelnost 

politického programu s aktuálními principy a strukturami státu neznamená neslučitelnost 

s pravidly demokracie. Podle ESLP je jedním ze základů demokracie dovolit, aby byly 

projednávané různorodé politické programy, a to i ty, které směřují k změně způsobu, jakým 

je stát v současné době organizován, za předpokladu, že nepůsobí proti demokratickému 

zřízení.  

V konkrétních otázkách usilování Socialistické strany o zřízení federálního upořádání 

státu, ve kterém budou Turci a Kurdi zastupování ve stejném poměru a na dobrovolném 

základě a vyhlášeních o právu na sebeurčení Kurdského národa a jeho právu na secesi soud 

poukázal na to, že tato prohlášení nevyzývají k odtržení od Turecka a neohrožují územní 

celistvost státu, protože jak si je i sama strana vědoma, požadovaný federální systém není 

možné dosáhnout bez volně daného (a tím demokraticky legitimovaného) souhlasu Kurdů 

vyjádřeného prostřednictvím referenda.  

 

6.2 Sjednocená komunistická strana Turecka (TBKP) a další proti 

Turecku, rozhodnutí ze dne 30. ledna 1998, stížnost č. 19392/92  

V tomto případě se jednalo o oprávněnost rozpuštění této strany Ústavním soudem již 

deset dní po jejím založení v červnu 1990. Soud shledal jako důvod snahu strany o nadvládu 

jedné společenské třídy vyplývající ze slova „komunistická“ v názvu strany. Evropský soud 

pro lidská práva připustil, že opatření bylo podloženo zákonem a sledovalo legitimní cíl, 

kterým byla ochrana národní bezpečnosti, ale upozornil na esenciální roli politických stran při 

zaručování pluralismu a správného fungování demokracie, protože není demokracie bez 

pluralismu a svobody projevu.  

Není podle ESLP pochyb o tom, že politické strany spadají pod článek 11 Úmluvy o 

ochraně lidských práv a svobod, který zaručuje svobodu sdružování a shromažďování. Je 

nezbytné chránit strany, které prosazují nekonfliktní a neútočné idey, rovněž tak ale ty, které 

se ve svém programu snaží šokovat, případně útočit (samozřejmě jenom v mezích ústavnosti) 

na aktuální politické uspořádání a usilují o vyvolání veřejné diskuse s cílem najít řešení, která 

by byla v souladu s demokratickými pravidly a přijatelná pro všechny strany.  

Ani název politické strany nebo jeho část nemůže být jediným důvodem 

k nejradikálnějšímu zásahu do existence strany – jejímu rozpuštění. To, že v názvu strana 

obsahuje slovo „komunistická“, nemusí vyjadřovat, že strana se přihlásila k prosazování 
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totalitního politického režimu. Obzvlášť v případě, kdy strana byla rozpuštěna tak brzo po 

svém vzniku, že ani nestihla vyvinout nějakou činnost. K obdobnému závěru dospěl soud i 

v případech Partidul Comunistilor („Strana komunistů“ ) a Ungureanu v. Rumunsko a 

Tsonev v. Bulharsko (13. 4. 2006) 

 

 

6.3 Strana svobody a demokracie (OZTEP) proti Turecku, rozhodnutí ze 

dne 8. prosince 1999, stížnost č. 23885/94   

 

 
Rozpuštění politické strany s okamžitou a definitivní účinností, zlikvidování jejího majetku a 

jeho převedení ipso iure do státní pokladny, popřípadě uložení zákazu představitelům takové strany 

vykonávat politické činnosti představuje opatření, která vzhledem k jejich přísnosti lze užít jen 

v nejzávažnějších případech.
242

  

 

ÖZDEP měla ve svém programu zakotveno, že podporuje spravedlivý a legitimní boj 

vedený národy za jejich nezávislost a svobodu, je s tímto bojem solidární. ESLP v tom neviděl 

žádné podněcování k použití síly nebo k nerespektování pravidel demokracie, nýbrž 

prohlášení záměru strany uplatňovat jisté politické požadavky, obdobné jaké má ve svém 

programu mnoho jiných evropských politických subjektů. 

 

6.4 Strana Prosperity (Refah Partisi), Erbakan, Kazan, Tekdal proti 

Turecku, rozhodnutí ze dne z 31. července 2001, stížnosti č. 41340/98, 

41342/98, 41343/98, 41344/98 

 

Soud dále připomíná, že navzdory jeho autonomní úloze a specifičnosti jeho sféry aplikace, 

musí být na čl. 11 nahlíženo též ve světle čl. 10 Úmluvy. Ochrana názorů a svoboda projevovat je 

představuje jeden z cílů svobody shromažďování a sdružování, zakotvené v čl. 11. Je tomu tak o to více 

v případě politických stran, a to s ohledem na jejich podstatnou roli pro udržování plurality a řádného 

fungování demokracie.
243

 

 

Kauza Refah Partisi je z judikatury ESLP k rozpouštění politických stran 

nejzásadnější, a to nejen z důvodu, že se jedná o první případ, kdy ESLP shledal rozpuštění 

strany v souladu s Úmluvou. Od ostatních věcí se tato kauza liší rovněž tím, že se nejednalo 

                                                
242 PODHRÁZKÝ, Milan. Přehled judikatury ve věcech voleb, referend a politických stran, Praha: Wolters 

Kluwer, 2008, s. 321. 
243 Refah Partisi proti Turecku, bod 44. 
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o žádnou marginální stranu, nýbrž o stranu, která byla zastoupena v tureckém parlamentu 

a tato strana byla rozpuštěna po mnoha letech své činnosti.
244

 

Refah Partisi byla založena v červenci 1983, v roce 1995 s volebním ziskem 35% 

hlasů vyhrála parlamentní volby.  

Ke dni svého rozpuštění (16. leden 1998) měla 157 poslanců, tj. téměř třetinu křesel v 

tureckém Národním shromáždění a byla jednou z nejsilnějších politických stran v Turecku. 

Důvodem k podání návrhu na rozpuštění bylo porušování ústavně zakotveného principu 

náboženské neutrality politické strany – Refah Partisi měla být „centrem“ aktivit, jež jsou 

v rozporu s principem laickosti
245

. 

Turecký Ústavní soud stranu rozpustil na základě závěrů, podle kterých strana (1.) 

měla v úmyslu zavést pluralitní právní systém zavádějící diskriminaci založenou na 

náboženském přesvědčení, (2.) měla v úmyslu aplikovat islamské právo šáría na muslimskou 

komunitu a (3.) nevylučovala džihád jako prostředek k dosažení svých cílů.
246

 

ESLP ve svém rozhodnutí poukázal na zvýšenou nebezpečnost strany, jelikož 

vzhledem k vlivu strany v Turecku její politický projekt nebyl ani teoretický ani iluzorní, ale 

uskutečnitelný.  

Strana chtěla jako oficiální právní řád zavést islámské právo (šáría), což podle ESLP 

může být ve státě, který je smluvní stranou Úmluvy, jen stěží v souladu s demokratickým 

ideálem, na němž stojí celý tento dokument. Princip laickosti v Turecku je podle ESLP zcela 

jistě jeden ze základních principů státu, které jsou v souladu s výsadním postavením práva a 

úctou k lidským právům. Stranou zamýšlený pluralitní právní systém by do právních vztahů 

vnesl rozlišování mezi jednotlivci založené na náboženském vyznání, rozdělil by je do 

kategorií podle jejich náboženské příslušnosti a na základě toho by jim přiznal práva a 

svobody. Tento postup by vedl k diskriminaci. Podle ESLP jen stěží lze zároveň hlásat úctu k 

demokracii a lidským právům a podporovat režim založený na šaríe. Ten by se jasně odkláněl 

od hodnot Úmluvy, zejména s ohledem na svá pravidla trestního práva a trestního řízení, dále 

na místo, jaké v právním řádu vykazuje ženám, a konečně na své zasahování do všech oblastí 

soukromého a veřejného života v souladu s náboženskými normami. 

Co se týče přičitatelnosti nedovoleného jednání, strana se podle soudu konkrétně a 

včas nedistancovala od svých členů, kteří veřejně podporovali potenciální použití síly proti 

politickým oponentům. 

                                                
244 KOSAŘ, D.: Judikatura ESLP v oblasti rozpouštění politických stran. Jurisprudence, Praha, ASPI. 2009, 

vol. XVIII, no. 7, s. 38. 
245 tamtéž, s. 39. 
246 tamtéž 



74 

 

Rozsudek sedmičlenného senátu, kterým bylo rozpuštění Refah Partisi shledáno 

oprávněným v poměru 4:3, potvrdil 13. února. 2003 Velký senát, tentokrát již jednohlasně 

všemi sedmnácti soudci.   

  

 

6.5 Gorzelik proti Polsku, rozhodnutí ze dne 17. února 2004, stížnost č. 

44158/98 

 

V tomto kontextu soud také v minulosti uvedl, že povaha a přísnost inkriminovaného opatření 

jsou faktory, jež musí být brány v úvahu při posuzování přiměřenosti zasahování. Navíc uznal, že 

v některých případech může být použití radikálních či dokonce drastických opatření, včetně 

okamžitého a trvalého rozpuštění organizace a konfiskace jejího majetku, z hlediska čl. 11 

ospravedlnitelné.
247

   

 

ESLP v tomto případě sice neshledal porušení článku 11 Úmluvy, ale rozsudek je 

bohatý na mnoho myšlenek vyjadřujících nezbytnost zachování rovnováhy, která zajišťuje 

férové a správné zacházení s menšinami a vyhýbá se zneužití dominantního postavení. 

Demokracie podle soudu neznamená, že názory většiny musí vždy převýšit. Základním 

předpokladem pro dosažení jednoty společnosti je harmonické vycházení osob a skupin, které 

se ztotožňují s odlišnými názory, myšlenkami, uměleckými, literárními a  socioekonomickými 

ideami.  

Soud vyjádřil myšlenku přímého vztahu mezi demokracií, pluralismem a svobodou 

sdružování a předpoklad existence přesvědčivých důvodů, které jako jediné mohou 

ospravedlnit zásahy do této svobody.  

Stěžovatelé byli tři občané Polska pocházející z Horního Slezska, kteří se spolu s 190 

dalšími pokusili založit sdružení nazvané Svazek lidí slezské národnosti (Związek Ludności 

Narodowości Śląskiej). Polské orgány ale odmítli toto sdružení zaregistrovat a to s 

odůvodněním, že zamýšlený název i některé články stanov, které charakterizovaly Slezany 

jako národnostní menšinu, vzbuzovali dojem, že jejich skutečným úmyslem bylo obejít 

volební zákony. Protože tím, že by členové Svazku byli označeni jako národnostní menšina, 

automaticky by dosáhli nepodmíněná a právně nárokovatelná privilegia. 

V rozhodnutí Senátu ESLP z 20. prosince 2001 nebylo shledáno žádné porušení 

článku 11. Podle rozsudku odmítnutí registrace stěžovatelova sdružení bylo legitimní a stát 

                                                
247 PODHRÁZKÝ, Milan. Přehled judikatury ve věcech voleb, referend a politických stran, Praha: Wolters 

Kluwer, 2008, s. 268. 



75 

 

tím sledoval ochranu volebních zákonů před potenciální snahou stěžovatele o dosažení 

neopodstatněných privilegií.  

Věc byla následně postoupena Velkému senátu. Stěžovatelé argumentovali tím, že 

absence jakékoliv legální definice národnostní menšiny nebo úpravy řízení, na základě 

kterého by taková menšina mohla být uznána, způsobili, že nemohli předvídat kriteria, která 

musela být naplněna, aby jejich sdružení mohlo být zaregistrováno.  

K této otázce Velký senát podotkl, že by bylo velice těžké takovou definici 

formulovat, nepodává jí ani žádná mezinárodní smlouva. Proces oficiálního uznávaní menšin 

se v jednotlivých zemích (někdy dokonce i uvnitř jedného státu) liší. V Evropě je obecně 

prosazovaný názor, že národnostní menšiny by měly být respektovány a mezinárodní právo 

nevyžaduje od států přijetí specifické zákonné definice národnostní menšiny nebo proceduru 

pro oficiální uznání menšin. Soud neshledal skutečnost neexistence výslovné definice pojmu 

„národnostní menšina“ v polských právních předpisech porušením povinnosti státu dostatečně 

právně upravit tuto oblast. Soud také dospěl k závěru, že může být zložité vytvořit zákony s 

vysokým stupněm určitosti. Formulovat rigidní pravidla může být podle ESLP někdy dokonce 

nežádoucí.  

Podle Velkého senátu Nejvyšší soud i odvolací soud vzaly do úvahy všechny právní 

předpisy aplikovatelné na sdružení a národnostní menšiny včetně společenských i právních 

faktorů a také právních důsledků.  

Národní soudy výslovně dospěly k potřebě chránit národní zákonodárství a práva 

jiných etnických skupin proti případnému pokusu stěžovatelova sdružení obejít volební zákon 

z roku 1993 nebo jiné zákony, obsahující jednotlivá práva národnostních menšin. Podle 

Velkého senátu stěžovatelé nepřednesli žádný nový a opodstatněný argument, který by 

umožňoval odchýlit se od závěrů Senátu. Dá se říci, že jako krok mající za cíl zabránit 

možnému zneužití volebního zákona samotným sdružením nebo dalšímí organizacemi v 

podobné situaci, odmítnutí registrace sloužilo na ochranu polských demokratických institucí a 

procedur.   

  Soud uznal, že státní orgány a speciálně národní soudy nepřekročily hranice svého 

možného uvážení, když v momentě registrace sdružení shledali naléhavou společenskou 

potřebu na její odmítnutí, jelikož to bylo ve snaze ochránit existující demokratické instituce a 

volební procedury v Polsku,  veřejný pořádek a práva jiných.  

Odmítnutí registrace nebylo nepodmíněné a namířeno proti kulturním a praktickým 

cílům, kterých sdružení chtěla dosáhnout, ale bylo založeno na specifickém názvu sdužení. 

Rozhodnutí žádným způsobem nepopíralo kulturní a etnickou identitu národnostní menšiny a 
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neodmítalo primární cíl sdružení, kterým bylo probuzení a posilnění národního povědomí 

Slezanů. Právě naopak - ve všech svých rozhodnutích státní orgány uznávaly existenci slezské 

etnické menšiny a jejího práva na sdružování za účelem dosažení společných cílů. K veškeré 

zamýšlené kulturní a další činnosti sdružení a jeho členů mohlo dojít, kdyby představitelé 

sdružení netrvali na názvu tak, jak byl uveden v článku 30 stanov. Vzhledem k tomu totiž 

Velký senát jen těžko hledal jiný praktický cíl tohoto článku, než přípravu základů 

umožňujících sdružení a jeho členům dosáhnout výhod z volebních privilegií, obsažených ve 

volebním zákoně a vztahujících se k “registrovaným organizacím národnostních menšin”.    

Soud dospěl k závěru, že nebylo dotčeno stěžovatelovo právo na svobodné sdružování 

jako takové. Státní orgány nebránili vytvoření sdružení k účelům zlepšování postavení 

menšiny, ale bránili vytváření právní entity, která by se na základě registrace podle zákona o 

sdruženích a na základě toho, jak sama sebe nazvala v článku 30 stanov, stala oprávněnou k 

užívání zvláštního statusu podle volebního zákona.  

 

 

6.6 Strana demokracie a změny (DDP) proti Turecku, rozhodnutí ze dne 

26. dubna 2005, stížnosti č. 39210/98 a 39974/98 

 

Strana byla založena v roce 1995, v rozhodné době byl Demir generálním tajemníkem 

strany a Karakoç jejím předsedou. Turecký Ústavní soud rozpustil DDP dne 19. března 1996 

a to z důvodu, že program strany směřoval k podkopání teritoriální integrity státu a jednoty 

národa. Ústavní soud shledal, že strana pod vyjádřeným cílem, kterým byla podpora rozvoje 

kurdského jazyka, zkrývala skutečný cíl a to posilování minorit na úkor teritoriální integrity a 

turecké národní jednoty, a tedy v konečném důsledku podporu separatismu a dělení tureckého 

národa.    

Podle stěžovatelů byl porušen článek 9, 10, 11 a 14 Úmluvy.   

Podle národního soudu sice došlo k zásahu do práva na svobodné sdružování, ale 

zásah byl na základě zákona a sledoval legitimní cíl, konkrétně ochranu teritoriální integrity.  

ESLP zdůraznil, že DDP byla rozpuštěna výhradně na základě svého programu, tedy 

předtím, než vůbec měla příležitost ho uskutečnit. Relevantní části programu obsahovaly 

analýzu historie kurdské otázky v Turecku a návrhy mající za cíl ukončení útlaku občanů 

kurdského původu a zajištění jejich práv obsažených v mezinárodních smlouvách, v nichž je 

Turecko smluvní stranou. Podle ESLP zásady, které DDP prosazovala, nebyly samy o sobě v 
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rozporu se základními principy demokracie. Také dospěl k závěru, že program strany se 

neuchyloval k násilí jako politické zbrani.  

V případě absence politického programu způsobilého podkopat demokracii v zemi 

a/nebo jakékoliv podnětu k použití síly pro politické cíle (případně snahy o obhajobu 

takového jednání), rozpuštění DDP nemohlo být rozumně považováno za naplnění naléhavé 

společenské potřeby a tedy být krokem nezbytným v demokratické společnosti. Podle ESLP 

tedy došlo k porušení ustanovení článku 11 Úmluvy. 

 

6.7 Tsonev proti Bulharsku, rozhodnutí ze dne 13. dubna 2006, stížnost č. 

45963/99 

 

Politická strana smí usilovat o změnu právního a ústavního pořádku státu pouze za 

předpokladu, že použité prostředky jsou po všech stránkách zákonné a demokratické, a za 

předpokladu, že navrhované změny musí být samy o sobě slučitelné se základními principy 

demokracie.  

  Zkušenost smluvních stran Úmluvy nepochybně ukázala, že politické strany, jejichž cíle jsou 

v rozporu se základními principy demokracie, neodhalují tyto cíle ve svých oficiálních dokumentech 

dříve než po převzetí moci. Politický program strany může skrývat cíle a záměry, které se liší od těch 

proklamovaných. Aby bylo možné ověřit, že tomu tak není, musí být obsah programu porovnán 

s jednáním vedoucích představitelů této strany a stanovisky, která zastávají.
248

   

 

V roce 1996 byla založena Komunistická strana Bulharska, jejíž předsedou se stal 

stěžovatel. Hlavním cílem strany byla revoluční změna bulharské společnosti – demokratizace 

jako cesta ke skutečné moci lidu. Městský soud v Sofii stranu pro nedostatky v organizační 

struktuře obsažené ve stanovách odmítl registrovat. Nejvyšší soud toto rozhodnutí 9. června 

1997 potvrdil. V odůvodnění uvedl, že název strany je obdobný jako má už strana 

registrovaná – a to Komunistická strana zapsána začátkem roku 1997 – a není zde tedy 

dostatečné odlišení politického subjektu. Dále shledal cíle strany v rozporu se zákonem o 

politických stranách. Problémem byla skutečnost, že cíle strany byly identické s cíly jiných 

politických stran.  Rozšířený senát Nejvyššího soudu následnou stížnost strany v březnu 1998 

zamítl. 

Stěžovatel ve svém podání Evropskému soudu pro lidská práva namítal, že název 

strany byl jediným důvodem pro odmítnutí registrace strany, ale přitom v roce 2000 byla 
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zaregistrovaná strana se stejným názvem, tedy Komunistická strana Bulharska (která vznikla 

přejmenováním Komunistické strany uvedené výše).   

ESLP poznamenal, že v době jeho rozhodování bylo v Bulharsku registrovaných 

nejméně 8 politických stran se slovem „komunistická“ v názvu. Zároveň zdůraznil, že fakt, že 

politická strana usiluje o dosažení stejných cílů jako jiný politický subjekt, není možné uznat 

jako legitimní podklad pro odmítnutí registrace strany v pluralitní demokratické společnosti. 

Proto s ohledem na všechny skutečnosti dospěl k závěru, že důvody, pro které státní orgány 

odmítly registrovat politickú stranu, jejíž předsedou byl stěžovatel, nebyly relevantní a 

dostatečné, došlo k zásahu do stěžovatelova práva na svobodné sdružování a tento zásah 

nebyl nevyhnutelný.  

 

6.8 Linkov proti České republice, rozhodnutí ze dne 7. prosince 2006, 

stížnost č. 10504/03 

 

Stěžovatel Václav Linkov byl český občan a člen přípravní komise Liberální strany, 

která v červenci 2000 žádala o registraci na Ministerstvu vnitra ČR. Stanovy strany ale byly 

podle ministerstva v rozporu se zákonem o sdružování v politických stranách a v politických 

hnutích, Ústavou i Listinou základních práv a svobod, konkrétně cíl přerušení právní 

kontinuity s totalitními režimy byl shledán protiústavním a byl důvodem pro odmítnutí 

registrace strany. Nejvyšší soud souhlasil s rozhodnutím ministerstva, když vyjádřil názor, že 

uvedený cíl byl namířen proti základům demokratického státu. Ústavní soud stížnost odmítl 

jako neopodstatněnou, protože podle něj rozhodnutím soudu nebylo zasaženo do 

stěžovatelova práva chráněného ústavou nebo mezinárodní smlouvou.  

Podle stěžovatele odmítnutím registrace jeho strany bylo zasaženo do jeho práva 

chráněného článkem 10 a 11 Úmluvy, tedy svobody projevu a svobody sdružování.   

ESLP považoval za nevyhnutné přiblížit okolnosti případu. Od změny režimu v roce 

1989 přijal český parlament dva zákony prohlašující, že komunistický režim dlouhodobě a 

systematicky porušoval lidské práva, základy demokratického státu, mezinárodní smlouvy i 

národní zákony a svých cílů dosahoval páchaním trestních činů a pronásledováním svých 

vlastních občanů. Zákon 198/1993 vyloučil promlčení u trestních činů, které byly spáchány v 

době od 25. února 1948 do 29. prosince 1989 a zůstaly nepotrestány. Právě tento zákon podle 

stěžovatele sledoval cíl, který měla i Liberální strana v úmyslu prosazovat a který byl 

důvodem odmítnutí její registrace.  
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ESLP dospěl k závěru, že nebyl dán žádny důkaz, který by nasvědčoval tomu, že 

Liberální strana chtěla dosáhnout svých cílů nezákonnými a nedemokratickými prostředky 

nebo že zamýšlená změna zákonů by byla neslučitelná s demokratickými zásadami, a to navíc 

v situaci, když registrace strany byla odmítnuta ještě předtím, než strana měla vůbec možnost 

rozvinout nějakou činnost. V této souvislosti ESLP připomenul, že odmítnutí registrace strany 

je krajní řešení použitelné pouze v nejzávažnějších případech. 

Podle závěrů vyjádřených v rozhodnutí Liberální strana neusilovala o prosazování 

politiky, která by mohla podkopat demokratický režim v zemi a nenutila k používání síly pro 

politické účely, tedy odmítnutí registrace strany nebylo nezbytné v demokratické společnosti.   

 

6.9 Herri Batasuna a Batasuna proti Španělsku, rozhodnutí ze dne 30. 

června 2009, stížnosti č. 25803/04, 25817/04 

 

Případ Batasuna je zajímavý tím, že španělská zákonná úprava až do roku 2002 

neumožňovala rozpouštění politických stran a nový zákon č. 6/2002 o politických stranách 

zakotvující možnost rozpustit politickou stranu byl šit takříkajíc „na míru“ právě pro stranu 

Batasuna.
249

  

Ministerstvo vnitra zapsalo dne 5. června 1986 Herri Batasuna (HB) do registru 

politických stran. Dne 3. května 2001 požádala o registraci politická strana Batasuna. Oba 

politické subjekty byly španělskými soudy a následně i Evropským soudem pro lidská práva 

vnímany jako „jediný subjekt“.
250

 

27. června 2002 španělský parlament přijal organický zákon o politických stranách, 

který přinášel změny v oblasti organizace, fungování a činnosti politických stran a také 

obsahoval novinky při rozpouštění nebo pozastavování činnosti strany. Právní předpis nabyl 

účinnosti následující den.  

Dne 2. září 2002 byl španělskému Nejvyššímu soudu podán návrh obsahující body 

přijaté Radou ministrů a reprezentující zájmy španělské vlády.  Byl v něm požadavek na 

rozpuštění HB a Batasuna a to z důvodu, že obě vyvíjely činnost neslučitelnou s demokracií, 

ústavními hodnotami, lidskými právy a v rozporu s principy definovanými v důvodové zprávě 

k novému zákonu o politických stranách. Ten samý den podal i státní zástupce návrh na 

rozpuštění obou politických subjektů.  
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10. března 2003 politická strana Batasuna žádala o rozhodnutí o předběžné otázce 

týkající se ústavnosti nového zákona o politických stranách, protože podle jejího názoru byly 

některé části v rozporu se zásadou ne bis in idem, zásadou zákazu retroaktivity a také s 

právem na svobodu sdružování, svobodu myšlení a projevu. Nejvyšší soud tuto žádost dne 27. 

března odmítl. Argumentoval tím, že otázky týkající se ústavnosti zákona již byly 

prozkoumány a obsaženy v rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 12. března 2003. Nejvyšší 

soud označil politické strany HB a Batasuna za nelegální a obě rozpustil.  

Stěžovatelé ve stížnosti adresované ESLP poukazovali na porušení článků 10 a 11 

Úmluvy a namítali, že nový zákon o politických stranách byl aplikován retroaktivně a bez 

legitimního cíle, navíc byl natolik vágní, že to činilo jeho výklad nevyzpytatelným. Zásah 

státu spočívající v jejich rozpuštění podle nich postrádal přiměřenost i nezbytnost v 

demokratické společnosti.  

Jádrem sporu byla otázka, zda se španělským soudům podařilo prokázat propojení 

mezi stranou Batasuna a teroristickou organizací Euskadi Ta Askatasuna (ETA)
251

. Soud 

podpořil názory národních soudů, které na základě detailní analýzy důkazů jim předložených, 

konstatovali propojenost mezi stěžovateli a teroristickou organizací ETA. Závěry vycházely 

ze skutečnosti, že Batasuna nedostatečně odsoudila atentáty provedené organizací ETA, jako i 

z dalších indicií umožňujících dovodit, že stěžovatel (tj. obě politické strany) působili jako 

nástroj teroristické strategie teroristické organizace ETA.
252

 Vzhledem k situaci, která sebou 

nesla rizika teroristických útoků a která existovala ve Španělsku dlouhou dobu, uvedené 

vztahy mohly být objektivně považovány za ohrožení demokracie. Podle ESLP tedy společné 

činy a projevy přičitatelné stěžovatelům vytvářeli jasný obrázek o společenském modelu, 

který politické strany prosazovaly a který byl kontradiktorní vůči konceptu demokratické 

společnosti.  

ESLP také zdůraznil nutnost chápat závěry Nejvyššího soudu v kontextu 

mezinárodních snah o odsouzení veřejné podpory terorizmu. 

V otázce nezbytnosti v demokratické společnosti a proporcionality ESLP po 

přezkoumání případu dospěl k závěru, že rozpuštění stran odpovídalo naléhavé společenské 

potřebě.  

Skutečnost, že programy stran Batasuna a HB byly opoziční ke konceptu 

demokratické společnosti a představovaly značnou hrozbu pro španělskou demokracii, vedla 

                                                
251 KOSAŘ, D.: Judikatura ESLP v oblasti rozpouštění politických stran. Jurisprudence, Praha, ASPI. 2009, 

vol. XVIII, no. 7, s. 41. 
252 tamtéž 
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ESLP k závěru, že sankce v podobě rozpuštění stran byla přiměřená sledovanému cíli ve 

smyslu článku 11 odst. 2 Úmluvy.  

 

6.10 Republikánská strana Ruska proti Ruské federaci, rozhodnutí ze dne 

12. dubna 2011, stížnost č. 12976/07 

 

Republikánská strana Ruska (RSR) vznikla v listopadu 1990 proměnou z 

demokratického křídla Komunistické strany SSSR. V srpnu 2002 byla zaregistrovaná jako 

politická strana Minsterstvem spravedlnosti Ruské federace. Stanovy uváděly jako cíle strany 

rozvoj občanské společnosti v Rusku a prosazování jednoty a teritoriální integrity země a to 

za současného mírového spolunažívání její multietnické populace. 

V prosinci 2005 se konal mimořádný kongres strany, na kterém byli zvoleni čelní 

představitelé (a zároveň zákonní zástupci) strany, došlo ke změne adresy sídla strany a 

rozhodlo se též o vytvoření několika regionálních složek. Strana následně žádala ministerstvo 

spravedlnosti, aby v registru provedlo uvedené změny, to ale odmítlo z důvodu, že nebylo 

jasné, zda se kongres konal v souladu se zákony a stanovami strany. RSS namítala, že 

ministerstvo v té době nemělo pravomoc posuzovat legitimitu kongresu, protože jak vyplývá z 

právních předpisů, ministerstvo posuzuje jeho soulad jenom před registrací strany nebo při 

změně stanov. Odmítnutím provedení změn (tj. výsledků kongresu) v registru tak podle strany 

došlo k zásahu do její svobody sdružování.  

V nezávislém řízení ministerstvo spravedlnosti na základě provedené inspekce podalo 

návrh Nejvyššímu soudu Ruské federace na rozpuštění strany a to z důvodů, že počet členů 

byl nižší než 50 000 a měla méně než 45 regionálních složek, čím došlo k rozporu se zákonem 

o politických stranách. Nejvyšší soud nařídil rozpuštění strany v březnu 2007 a to s 

odůvodněním, že značný počet regionálních složek strany byl na základě rozhodnutí soudů 

rozpuštěn, jejich členové se tedy už nepovažovali za členy strany a 8 regionálních složek mělo 

méně než 500 členů. Strana namítala, že soud nezohlednil důkazy, které předložila, zejména 

dokumenty obsahující skutečný počet jejich členů. Také inspekce ministerstva byla podle 

strany neoprávněná, protože na základě existujících právních předpisů ministerstvo pravomoc 

k takému řízení nemělo. Nicméně i rozšířený senát Nejvyššího soudu rozpuštění strany 

potvrdil.  

ESLP uznal argument strany, že odmítnutí ministerstva zapsat do registru její 

statutární orgán negativně ovlivnilo činnost strany a zasáhlo do jejího práva na svobodu 

sdružování.  
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V otázce postupu při zápisu změn v registru bylo podle soudu národní právo nejasné a 

relevantní předpisy nespecifikovaly, které konkrétní dokumenty měly být stranou předloženy. 

ESLP byl zcela zaskočen skutečností, že určení potřebných písemností a přiznání možnosti 

odmítnout registraci v případě, že dokumenty jsou neúplné nebo vadné, si ministerstvo 

odvodilo ze zákona o neziskových organizacích, který vstoupil do účinnosti až po odmítnutí 

změny údajů v registru, o které žádala RSR. Soud dospěl k závěru, že postup ministerstva 

vůči RSR postrádal jakýkoliv právní základ.   

ESLP dále nesouhlasil s argumentem vlády, že zásah do svobody sdružování byl 

nevyhnutný v demokratické společnosti – a to ve jménu ochrany práv členů strany. Státy 

mohou oprávněně zasahovat do interní organizace spolků (tj i politických stran) v případech 

vážného a trvajícího vnitřního konfliktu. Avšak za situace, kdy chybí jakákoliv stížnost od 

člena zpochybňující organizaci kongresu (strany), odchylky ve volbě delegátů neopravňují 

státní zásahy do vnitřního fungování strany. Odmítnutí provedení změn v registru bylo 

porušením článku 11. 

Soud celkem nevyloučil argument vlády, že rozpuštění strany pro neschopnost splnit 

požadavky minimálního členství a regionálního zastoupení bylo v zájmu ochrany národní 

bezpečnosti, ve snaze zabránit nepokojům a zaručit práva jiných (tedy v souladu s legitimními 

cíly). Více členských států Rady Evropy má požadavek minimálního počtu členů politické 

strany, nicméně v Rusku je tento požadavek nejvyšší a předpisy, které jej upravují, byly 

během posledních let častokrát měněny. Podle soudu neobstojí názor vlády, že  požadavky na 

minimální počet členů jsou nezbytné k zabránění přílišné fragmentace parlamentu, a to z 

důvodu, že daného cíle je dosaženo už 7% volební klauzulou a pravidlem, že jen ty strany, 

které mají křesla v Státní Dumě nebo které se prokázaly určitým počtem podpisů mohou 

nominovat své kandidáty do voleb.  

Tvrzení vlády, že po rozpuštění měla strana možnost reorganizovat se do spolku, soud 

odmítl s odkazem na svou dřívější judikaturu, ve které vyjádřil, že je neakceptovatelné, aby 

společenství bylo nuceno vytvořit právní formu, o kterou jeho zakladatelé a členové neusilují. 

Navíc s ohledem na fakt, že v Rusku jsou jedinými aktéry volebního procesu způsobilými 

nominovat své kandidáty do voleb (a to na federální i regionální úrovni) politické strany, 

reorganizace do spolku by znamenala i nemožnost účastnit se voleb. Základním cílem pro 

navrhovatele tedy bylo udržet si status politické strany.  

ESLP nepřesvědčil ani argument obsažený v důvodových zprávách předpisů 

národního práva, že omezení počtu politických stran je nezbytné k zabránění nepřiměřených 
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výdajů ze státního rozpočtu, protože podle zákonů jen ty politické strany, které se voleb 

zúčastní a získají více než 3% hlasů, mají nárok na finance z veřejných zdrojů.  

Není možné souhlasit ani s názorem, že jen ta sdružení, která reprezentují zájmy 

značné části společnosti, by měly být schopna dosáhnout statusu politické strany. Soud 

zdůraznil, že i malá skupina zastupující menšinu musí mít také možnost založit politickou 

stranu a účastnit se voleb s cílem dosáhnout zastoupení v parlamentu. Povinnost vysokého 

počtu členů a její pravidelná kontrola ve spojitosti s často se měnícími právními předpisy, 

znamená nepřiměřené břemeno pro politické strany v Rusku. Také časté změny ve volebních 

zákonech by mohly být (oprávněně nebo neoprávněně) vnímány  jako pokus měnit tyto 

zákony ve prospěch strany, která je právě u moci.  

ESLP nakonec uzavřel, že stěžovatel se jako politická strana účastnil voleb od roku 

1990 a nikdy neprosazoval regionální zájmy ani separatistické snahy, právě naopak  - jeden z 

cílů vždy byla jednota státu. S ohledem na všechny uvedené skutečnosti bylo tedy podle 

soudu rozpuštění strany nepřiměřeným zásahem do jejího práva na sdružování a tedy 

porušením článku 11.  
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Závěr 

 

Liberální demokracie se musí bránit proti těm, kdo by ji chtěli zničit, na druhé straně 

hrozí, že se tím samotný demokratický systém stane militantní
253

 a bude sankcionovat vše, co 

se odchyluje od převládajících politických konvencí. V takovém případě by se jednalo o 

politickou a rovněž společenskou krizi. V případě, že demokratický stát cítí ohrožení, nemůže 

ale zůstat nečinný. Rovněž je třeba odmítnout přístup, podle kterého je nutno postihovat 

pouze velké strany s dostatečným vlivem. Není přípustné, aby malé strany mohly hlásat 

protidemokratické, protiústavní principy a nebyly za to sankcionovány. Takový přístup by 

totiž vedl ke vzbuzení iluze beztrestnosti u malých politických stran, k demotivaci od jejich 

možného dalšího ústavně konformního směřování. Pokud by nebylo možné politickou stranu 

rozpustit v období, kdy nemá ještě dostatečně silnou podporu a muselo by se čekat až na 

okamžik, kdy bude politická strana moci uskutečnit své cíle, ztratila by možnost rozpustit 

politickou stranu jako prevence před prosazováním nedemokratických myšlenek smysl.
 254

 

Jan Wintr si myslí, že postih nedemokratických stran ze strany státu nutí tyto subjekty 

šifrovat svá sdělení – a čím dál šifrovanější sdělení pak ztrácejí účinnost.
255

 Podle jiných 

názorů zase strany, které jsou podrobeny většímu tlaku, musí reagovat, přemýšlet a 

zdokonalovat své mimikry, čím paradoxně nakonec nedochází k potlačení extremismu, ale 

naopak k jeho posilňovaní.
256

  

Objevují se tedy i názory, ze kterých vyplývá, že pokusy o rozpuštění politické strany 

jsou kontraproduktivní, protože ti, kteří se chtějí politicky angažovat, si cestu vždy najdou.
257

 

Otázku, zda má smysl rozpouštět politické strany, si kladl i sám Nejvyšší správní soud při 

svém rozhodování v případě Dělnická strana II. Podle něj sice rozpuštěním politické strany 

ani ideologie stranou hlásaná ani její sympatizanti neopustí veřejný prostor, ale hlavní 

význam rozsudku spočívá v tom, že jsou jasně pojmenované hodnoty prosazované stranou – 

                                                
253 PŘIBÁŇ, Jiří: příspěvek v Novinové ohlasy nad kauzou Dělnické strany II., 22.2.2010,  dostupné z : 

http://jinepravo.blogspot.cz/2010/02/novinove-ohlasy-nad-kauzou-delnicke.html 
254 návrh Vlády České republiky na rozpuštění Dělnické strany ze dne 17. 9. 2009, bod E) 16.  
255 Stigma, nebo pomoc Dělnické straně?, Lidové noviny, 27. února 2010, dostupné z:  

http://www.jaromirstetina.cz/media/unor-2010/stigma-nebo-pomoc-delnicke-strane.html 
256 Agenti a zákaz Dělnické strany, 12.1.2010, dostupné z: http://www.antifa.cz/content/agenti-zakaz-delnicke-

strany 
257 Agenti a zákaz Dělnické strany, 12.1.2010, dostupné z:s http://www.antifa.cz/content/agenti-zakaz-delnicke-

strany 

http://jinepravo.blogspot.cz/2010/02/novinove-ohlasy-nad-kauzou-delnicke.html
http://www.jaromirstetina.cz/media/unor-2010/stigma-nebo-pomoc-delnicke-strane.html
http://www.antifa.cz/content/agenti-zakaz-delnicke-strany
http://www.antifa.cz/content/agenti-zakaz-delnicke-strany
http://www.antifa.cz/content/agenti-zakaz-delnicke-strany
http://www.antifa.cz/content/agenti-zakaz-delnicke-strany
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a to jako hodnoty, které nejsou se současným systémem právních hodnot České republiky 

slučitelné.  

Bezpochyby je třeba vždy nahlížet na problematiku rozpouštění politických stran 

komplexněji. I předseda Nejvyššího správního soudu tvrdí, že tím, že tady Dělnická strana 

přestane působit, nedochází k odstranění problémů. Pokud nebudou řešeny regulérními 

prostředky těmi povolanými, tedy politickými stranami, které ve volební soutěži získávají 

moc a je jejich nejen právem, ale i povinností společenské problémy řešit, pak znovu 

vyrostou, jako vyroste plíseň, když nevětráte
258

. Dělnická strana není vnější nepřítel, je to 

jedna z tváří této společnosti.
259

  

V této souvislosti je třeba zmínit možnost v budoucnu upravit v českém právním řádu 

institut tzv. nástupnických organizací. Zákazem takových subjektů by jistě došlo ke zvýšení 

účinku rozhodnutí, kterým dochází k rozpuštění politické strany a efektivnějšímu naplnění 

cílu takového rozhodnutí, kterým je zákaz působení politických stran, které nerespektují 

základní demokratické principy a využívají násilí jako prostředek k prosazování svých 

zájmů.  

Rozpuštění politické strany je krajné řešení, které přichází v úvahu tam, kde se již jiná 

řešení nejaví dostatečná. Můžeme říci, že dvě řízení vedená proti Dělnické straně vedla k 

vytvoření modelu, podle kterého bude v případě každého dalšího návrhu na zákaz politické 

strany Nejvyšší správní soud postupovat. Podmínky, které musí být splněny v případě, když 

chce stát zasáhnout do svobodného sdružování v politických stranách či hnutích, tedy 

v případě České republiky plynou z judikatury NSS ve spojení s podmínkami obsaženými v 

rozhodnutích Evropského soudu pro lidská práva. Zároveň pro všechny státy vázané 

Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod platí, že přístup národních úřadů 

nebo soudů posuzujících činnost politické strany a její soulad s principy demokracie, může 

být v porovnání s judikaturou ESLP vůči chování politické strany tolerantnější, ne však 

naopak.  

Lze předpokládat, že v blízké budoucnosti nebude podán další návrh na rozpuštění 

politické strany. Snahy o pozastavení činnosti nebo rozpuštění Komunistické strany Čech a 

                                                
258 Rozhodnuto: Dělnická strana se rozpouští, 17.2.2010, dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/81278-rozhodnuto-delnicka-strana-se-rozpousti/ 
259 Vojtěch Šimíček, soudce NSS: Stát vs. Dělnická strana, 17.2.2010, dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/17.2.2010/ 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/81278-rozhodnuto-delnicka-strana-se-rozpousti/
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/17.2.2010/
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Moravy (KSČM) se sice objevují poměrně často, ze závěrů nedávných expertních analýz
260

 

ale vyplývá, že ministerstvo (vnitra) nezískalo dostatek relevantních materiálů, které by 

jakýmkoli způsobem odůvodňovaly právní postup vlády vůči KSČM a které by tedy vůbec 

umožňovaly ministerstvu vypracovat nábrh na pozastavení činnosti KSČM. Na základě 

Analýzy možnosti pozastavení činnosti Komunistické strany Čech a Moravy zveřejněné na 

stránkách Ministerstva vnitra ČR program politické strany v kontextu projevů jejích 

představitelů, příznivců, oficiálních materiálů, webových prezentací a tiskovin 

neodůvodňuje závěr, že právní kroky vůči KSČM podle zákona o politických stranách 

hnutích by mohly mít naději na úspěch. Zhodnocení faktických dopadů případného podání 

návrhu, který by před NSS neuspěl, pak přesahuje zaměření této právní analýzy a zůstává 

spíše politologickou otázkou
261

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
260 Podání návrhu na pozastavení činnosti KSČM. Závěry expertních analýz a další postup. Ministerstvo vnitra 

ČR. Odbor bezpečnostní politiky. Praha 2011, dostupné z : 

http://data.idnes.cz/soubory/domaci/15A120229_JAV_PODNNVRHUNAPOZASTAVENK.PDF 
261 dostupné z : http://www.mvcr.cz/soubor/analyza-moznosti-pozastaveni-cinnosti-komunisticke-strany-cech-a-

moravy.aspx 

http://data.idnes.cz/soubory/domaci/15A120229_JAV_PODNNVRHUNAPOZASTAVENK.PDF
http://www.mvcr.cz/soubor/analyza-moznosti-pozastaveni-cinnosti-komunisticke-strany-cech-a-moravy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/analyza-moznosti-pozastaveni-cinnosti-komunisticke-strany-cech-a-moravy.aspx
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Příloha č. 1 : Symbolika Dělnické strany
262

 

               

                  

obrázek č.4: oficiální logo Dělnické strany 

           

 

obrázek č. 5: srovnání loga DS se symboly DAF a FAP 

 

 

obrázek č. 6: dělník s kladivem v podání DS a NSDAP 

                                                
262 zdroj obrázek č.4 – 8 : Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17.2.2010, č.j. Pst 1/2009 – 348 
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obrázek č. 7: symbol Ochranných sborů Dělnické strany 

 

               

obrázek č. 8: vyznamenání NSDAP (Coburger Ehrenzeichen) 
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Příloha č.2 : Otázky autorky pro předsedu Dělnické strany Tomáše Vandase 

 

Uvědomujete si, že DS sehrála v novodobých českých soudních dějinách významnou roli 

– jej případ byl před NSS první svého druhu a nastavil tím jakýsi metr pro posuzovaní 

potenciálních příštích případů?  

     Zřejmě jsme se tímto soudním jednáním nesmazatelně zapsali do českých dějin, a já 

doufám, že tento zápis nebyl rozhodně poslední. Byl bych však raději, kdyby Dělnická strana 

již nebyla terčem vládní garnitury a snahy zakázat nás. Pokud se nás tento režim bojí, je to 

jeho věc, ale ať se nám postaví čestně ve volbách a nepoužívá estébácké manýry. 

 

 

obrázek č.9: Tomáš Vandas; zdroj : http://media.novinky.cz/955/149559-original-ijgc6.jpg 

 

Jste rád, že právě první rozhodnutí NSS bylo ve prospěch politické strany a jistým 

způsobem posilnilo svobodu sdružovat se v politických stranách a hnutích a vyjadřovat 

tak své politické představy a cíle? 

     Jsem především rád, že Nejvyšší správní soud nepodlehl politickým tlakům a zachoval si 

nestrannost a objektivitu. Je to důkaz, že to s naším stavem demokracie ještě není tak špatné a 

že přání vládní elity vedoucí k likvidaci opozice nebude ze strany soudů akceptováno.   

  

Při jednání před NSS se zdálo, že vláda si vlastně ani nebyla jistá tím, co tvrdí a důkazní 

prostředky u soudu vůbec neobstály. Může to podle Vás být důkaz, že vláda svým 

návrhem na rozpuštění Vaší strany sledovala spíš medializaci celého případu – ta 

http://media.novinky.cz/955/149559-original-ijgc6.jpg
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nakonec ale opět prospěla Dělnické straně, které popularita  – jak sami tvrdíte – strmě 

stoupá? 

     My jsme od počátku tvrdili, že důkazy o protiprávním jednání Dělnické strany neexistují. 

Podle mě si vláda naivně myslela, že snůška jakýchsi lživých tvrzení v kombinaci 

s mediálním očerňováním může na zákaz stačit. Slova o neonacistech a extremistech měla za 

cíl pošpinit nás v očích veřejnosti. Soud však konstatoval, že nic takového není pravda. 

Pochybuji však, že by vláda sledovala jen jakousi medializaci. To, že nám vlastně nahráli, je 

jejich politická chyba. My jsme obdrželi obrovské množství gratulací od obyčejných občanů. 

I to je důkaz, kam se nyní přelévají sympatie veřejnosti.   

 

Myslíte si, že budou i nadále vyvíjeny snahy Ministerstva vnitra o rozpuštění DS?  

     Nelze to vyloučit. I když nyní soud nastavil velmi přísné podmínky, za kterých by mohla 

být jakákoliv politická strana rozpuštěna. 

Jste mnohem organizovanější než ostatní politické strany. Dělnická strana má i kulturní 

odnož – Dělnickou mládež a  Ochranné sbory. V čem vidíte jejich největší význam?      

Naším cílem je zapojit do činnosti strany co největší množství sympatizantů, aktivizovat je, 

aby projevili zájem o věci veřejné. Musím říci, že ten zájem je až překvapivě obrovský. Lidé 

vstupují do strany, hlásí se nám mládež. Z jejich jednání je cítit nadšení, dychtivost nezůstat 

stranou. Myslím si, že po dlouhých letech skepse probudila naše strana znovu v lidech zájem 

o politiku. A to je jen dobře. 
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http://www.concourt.cz 

(oficiální stránky Ústavního soudu) 

 

http://nalus.usoud.cz 

(vyhledávání rozhodnutí Ústavního soudu) 

http://www.nsoud.cz/ 

(vyhledávání rozhodnutí Nejvyššího soudu) 

 

www.nssoud.cz  

(oficiální stránky Nejvyššího správního soudu ČR) 

http://www.nssoud.cz/main2Col.aspx?cls=AnonymizovaneZneniList&menu=188 

(vyhledávání rozhodnutí Nejvyššího správního soudu) 

http://delnicka-strana.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=102
http://www.delnicka-strana.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=560&Itemid=115
http://www.delnicka-strana.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=560&Itemid=115
http://www.delnicka-strana.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=560&Itemid=115
http://www.delnicka-strana.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=560&Itemid=115
http://www.delnicka-strana.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=560&Itemid=115
http://www.dsss.cz/
http://www.dokumenty.dsss.cz/ESLP.pdf
http://www.dokumenty.dsss.cz/manifest-riesa.pdf
http://www.dsss.cz/vlada-bude-muset-ve-strasburku-vysvetlovat-rozpusteni-delnicke-strany
http://www.delnickamladez.cz/
http://dokumenty.delnickamladez.cz/prihlaskadm.pdf
http://www.delnickamladez.cz/kdo-jsme
http://www.concourt.cz/
http://nalus.usoud.cz/
http://www.nsoud.cz/
http://www.nssoud.cz/
http://www.nssoud.cz/main2Col.aspx?cls=AnonymizovaneZneniList&menu=188
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http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=art&art_id=362 

(Vyjádření ke spekulacím Mirka Topolánka, 16.3.2009) 

 

www.vlada.cz 

(oficiální stránky Vlády ČR) 

http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vladni-zmocnenkyne-m--simunkova-

odsuzuji-aktivitu-delnicke-strany-socialni-spravedlnosti-82095/ 

Vládní zmocněnkyně Monika Šimůnková: Odsuzuji aktivitu Dělnické strany sociální 

spravedlnosti, 11.3.2011 

 

www.mvcr.cz  

(oiciální stránky Ministerstva vnitra ČR) 

http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/   

(seznam politických stran registrovaných ministerstvem vnitra) 

http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/Vypis_Historie.aspx?id=252&typ=0 

(Historie strany Dělnická strana sociální spravedlnosti na stránkách Ministerstva vnitra ČR)  

http://www.mvcr.cz/clanek/dokumenty-kriminalita-zpravy-o-extremismu.aspx  

(Zpráva o problematice extremismu na území ČR v roce 2008, Praha, 2009 ) 

www.mvcr.cz/soubor/zprava-pdf.aspx  

(Zpráva o problematice extremismu na území ČR v roce 2002, k níž přijala vláda ČR dne 9. 

července 2003 usnesení č. 669) 

www.mvcr.cz/soubor/zprava-pdf.aspx 

(Zpráva o problematice extremismu na území ČR v roce 2010) 

http://www.mvcr.cz/clanek/ivan-langer-pohar-trpelivosti-s-cinnosti-delnicke-strany-pretekl-

dnesniho-dne-jsem-dal-navrh-na-jeji-rozpusteni.aspx 

(Ivan Langer: „Pohár trpělivosti s činností Dělnické strany přetekl. Dnešního dne jsem dal 

návrh na její rozpuštění.“) 

http://www.mvcr.cz/soubor/analyza-moznosti-pozastaveni-cinnosti-komunisticke-strany-

cech-a-moravy.aspx 

(Analýza možnosti pozastavení činnosti Komunistické strany Čech a Moravy) 

 

http://www.volby.cz/  

http://www.volby.cz/pls/kv2006/kv?xjazyk=CZ&xid=1 

 http://www.volby.cz/pls/kz2008/kz61?xjazyk=CZ&xdatum=20081017  

(výsledky voleb do Poslanecké sněmovny, krajských a obecních zastupitelství)  

http://jinepravo.blogspot.cz/2008/06/me-bt-soudce-lenem-politick-strany.html  

(Může být soudce členem politické strany?, 24.6.2008) 

http://jinepravo.blogspot.cz/2010/02/novinove-ohlasy-nad-kauzou-delnicke.html 

(Novinové ohlasy nad kauzou Dělnické strany) 

http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=art&art_id=362
http://www.vlada.cz/
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vladni-zmocnenkyne-m--simunkova-odsuzuji-aktivitu-delnicke-strany-socialni-spravedlnosti-82095/
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vladni-zmocnenkyne-m--simunkova-odsuzuji-aktivitu-delnicke-strany-socialni-spravedlnosti-82095/
http://www.mvcr.cz/
http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/
http://aplikace.mvcr.cz/seznam-politickych-stran/Vypis_Historie.aspx?id=252&typ=0
http://www.mvcr.cz/clanek/dokumenty-kriminalita-zpravy-o-extremismu.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/zprava-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/zprava-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/ivan-langer-pohar-trpelivosti-s-cinnosti-delnicke-strany-pretekl-dnesniho-dne-jsem-dal-navrh-na-jeji-rozpusteni.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/ivan-langer-pohar-trpelivosti-s-cinnosti-delnicke-strany-pretekl-dnesniho-dne-jsem-dal-navrh-na-jeji-rozpusteni.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/analyza-moznosti-pozastaveni-cinnosti-komunisticke-strany-cech-a-moravy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/analyza-moznosti-pozastaveni-cinnosti-komunisticke-strany-cech-a-moravy.aspx
http://www.volby.cz/
http://www.volby.cz/pls/kv2006/kv?xjazyk=CZ&xid=1
http://www.volby.cz/pls/kz2008/kz61?xjazyk=CZ&xdatum=20081017
http://jinepravo.blogspot.cz/2008/06/me-bt-soudce-lenem-politick-strany.html
http://jinepravo.blogspot.cz/2010/02/novinove-ohlasy-nad-kauzou-delnicke.html
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http://www.epravo.cz/zpravodajstvi/ustavni-soud-odmitl-stiznost-delnicke-strany-proti-

jejimu-rozpusteni-63158.html?mail  

(Útavní soud odmítl stížnost Dělnické strany proti jejímu rozpuštění, 31.5.2010) 

http://www.shromazdovacipravo.cz/index.php/dalsi-dokumenty/34-branici-se-demokracie  

(Bránící se demokracie – genese pojmu. Shromažďovací právo - portál ke shromažďování ) 

http://www.websters-online-dictionary.org/definitions/political+party  

(definice politické strany) 

http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/ustecky/clanek.phtml?id=758603 

(DSSS může usednout v zastupitelstvu Ústeckého kraje, 26.9.2012) 

www.antifa.cz/stahuj/casopisAKCE/A12.pdf 

(AKCE!, časopis Antifašistické akce, číslo 12, únor 2006) 

http://blisty.cz/art/48740.html 

(BLAŽEKOVÁ, Eva : Extrémna pravica klope na dvere, 3.9.2009, Britské listy) 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/47467-krajne-pravicova-delnicka-strana-nebude-

rozpustena/ 

(Krajně pravicová Dělnická strana nebude rozpuštěna, 4.3.2009) 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/63787-pecina-vnitro-se-v-zari-opet-pokusi-o-

rozpusteni-delnicke-strany/ 

(Pecina: Vnitro se v září opět pokusí o rozpuštění Dělnické strany, 14. 8. 2009) 

http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/17.2.2010/ 

(Vojtěch Šimíček, soudce NSS: Stát vs. Dělnická strana, 17.2.2010 ) 

http://citaty.net/autori/gabriel-laub/  

(výroky Gariela Lauba) 

http://www.denikreferendum.cz/clanek/1911-rozsudek-delnicka-strana-ii-a-zruseni-kscm  

(RUČKA, Ondřej: Rozsudek „Dělnická strana II“ a zrušení KSČM, 23.2.2010) 

http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/5715-delnicka-strana-dovrsila-absolutni-rozvrat-

pravniho-statu-aneb-paroubek-neni-populista-jako-delnici-.aspx 

(STREIT, Dušan : Dělnická strana dovršila absolutní rozvrat právního státu aneb Paroubek 

není populista jako dělníci?, 1.3.2010) 

http://www.jaromirstetina.cz/media/unor-2010/stigma-nebo-pomoc-delnicke-strane.html 

(Stigma, nebo pomoc Dělnické straně?, Lidové noviny, 27. února 2010) 

http://www.literarky.cz/domov/politika/2115-ma-smysl-zakazovat-politicke-strany,  

(MAZEL, Michal – ZBOŘIL, Zdeněk : Má smysl zakazovat politické strany?) 

http://www.mediafax.cz/krimi/2979295-Nejvyssi-spravni-soud-v-Brne-zacal-posuzovat-

druhy-pokus-vlady-o-zruseni-Delnicke-strany 

 (Nejvyšší správní soud v Brně začal posuzovat druhý pokus vlády o zrušení Dělnické strany, 

11.1.2010) 

http://www.nerasismu.cz/udalosti/protest-proti-pochodu-dsss-v-krupce 

(protest proti pochodu DSSSv Krupce, iniciativa NE RASISMU) 

http://www.epravo.cz/zpravodajstvi/ustavni-soud-odmitl-stiznost-delnicke-strany-proti-jejimu-rozpusteni-63158.html?mail
http://www.epravo.cz/zpravodajstvi/ustavni-soud-odmitl-stiznost-delnicke-strany-proti-jejimu-rozpusteni-63158.html?mail
http://www.shromazdovacipravo.cz/index.php/dalsi-dokumenty/34-branici-se-demokracie
http://www.websters-online-dictionary.org/definitions/political+party
http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/ustecky/clanek.phtml?id=758603
http://www.antifa.cz/stahuj/casopisAKCE/A12.pdf
http://blisty.cz/art/48740.html
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/47467-krajne-pravicova-delnicka-strana-nebude-rozpustena/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/47467-krajne-pravicova-delnicka-strana-nebude-rozpustena/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/63787-pecina-vnitro-se-v-zari-opet-pokusi-o-rozpusteni-delnicke-strany/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/63787-pecina-vnitro-se-v-zari-opet-pokusi-o-rozpusteni-delnicke-strany/
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/17.2.2010/
http://citaty.net/autori/gabriel-laub/
http://www.denikreferendum.cz/clanek/1911-rozsudek-delnicka-strana-ii-a-zruseni-kscm
http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/5715-delnicka-strana-dovrsila-absolutni-rozvrat-pravniho-statu-aneb-paroubek-neni-populista-jako-delnici-.aspx
http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/5715-delnicka-strana-dovrsila-absolutni-rozvrat-pravniho-statu-aneb-paroubek-neni-populista-jako-delnici-.aspx
http://www.mediafax.cz/krimi/2979295-Nejvyssi-spravni-soud-v-Brne-zacal-posuzovat-druhy-pokus-vlady-o-zruseni-Delnicke-strany
http://www.mediafax.cz/krimi/2979295-Nejvyssi-spravni-soud-v-Brne-zacal-posuzovat-druhy-pokus-vlady-o-zruseni-Delnicke-strany
http://www.mediafax.cz/krimi/2979295-Nejvyssi-spravni-soud-v-Brne-zacal-posuzovat-druhy-pokus-vlady-o-zruseni-Delnicke-strany
http://www.mediafax.cz/krimi/2979295-Nejvyssi-spravni-soud-v-Brne-zacal-posuzovat-druhy-pokus-vlady-o-zruseni-Delnicke-strany
http://www.mediafax.cz/krimi/2979295-Nejvyssi-spravni-soud-v-Brne-zacal-posuzovat-druhy-pokus-vlady-o-zruseni-Delnicke-strany
http://www.mediafax.cz/krimi/2979295-Nejvyssi-spravni-soud-v-Brne-zacal-posuzovat-druhy-pokus-vlady-o-zruseni-Delnicke-strany
http://www.mediafax.cz/krimi/2979295-Nejvyssi-spravni-soud-v-Brne-zacal-posuzovat-druhy-pokus-vlady-o-zruseni-Delnicke-strany
http://www.mediafax.cz/krimi/2979295-Nejvyssi-spravni-soud-v-Brne-zacal-posuzovat-druhy-pokus-vlady-o-zruseni-Delnicke-strany
http://www.mediafax.cz/krimi/2979295-Nejvyssi-spravni-soud-v-Brne-zacal-posuzovat-druhy-pokus-vlady-o-zruseni-Delnicke-strany
http://www.mediafax.cz/krimi/2979295-Nejvyssi-spravni-soud-v-Brne-zacal-posuzovat-druhy-pokus-vlady-o-zruseni-Delnicke-strany
http://www.mediafax.cz/krimi/2979295-Nejvyssi-spravni-soud-v-Brne-zacal-posuzovat-druhy-pokus-vlady-o-zruseni-Delnicke-strany
http://www.nerasismu.cz/udalosti/protest-proti-pochodu-dsss-v-krupce
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http://www.novinky.cz/domaci/192733-misto-ds-pujde-do-voleb-delnicka-strana-socialni-

spravedlnosti.html 

(Místo DS půjde do voleb Dělnická strana sociální spravedlnosti, 20. 2. 2010) 

http://www.romea.cz/cz/zpravy/vnitro-si-za-navrhem-na-rozpusteni-ds-stoji-opozice-ho-

kritizuje 

(Vnitro si za návrhem na rozpuštění DS stojí, 4.3.2009) 

http://www.romea.cz/cz/zpravy/prohlaseni-nno-zamitnuti-navrhu-na-rozpusteni-delnicke-

strany-je-jednoznacnym-pochybenim-ministerstva-vnitra 

(Prohlášení NNO: Zamítnutí návrhu na rozpuštění Dělnické strany je jednoznačným 

pochybením ministerstva vnitra, 5.3.2009,  podepsal se pod něj Český helsinský výbor, 

Tolerance a občanská společnost, o.s., ROMEA, o.s., Slovo 21, o.s., In Iustitia, o.s. a Gender 

Studies, o.p.s.) 

http://www.svobodnamladez.org/2010/03/oficialni-distancovani-autonomnich.html 

(Oficiální distancování Autonomních Nacionalistů od Dělnické Strany (sociální 

spravedlnosti) 

http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/primator-plzne-celi-trestnimu-oznameni.html 

(Dělnická strana podala trestní oznámení na primátora Plzně, 22.1.2008 ) 

http://usti.idnes.cz/studentske-volby-v-usteckem-kraji-d5i-/usti-

zpravy.aspx?c=A120907_124028_usti-zpravy_oks 

(Studentské volby na severu Čech vyhrála Vandasova DSSS, 7.9.2012) 

http://zpravy.idnes.cz/ministr-vnitra-langer-podal-navrh-na-zruseni-delnicke-strany-ptb-

/domaci.aspx?c=A081105_121956_domaci_jba 

(Ministr vnitra Langer podal návrh na zrušení Dělnické strany, 5.11.2008) 

http://zpravy.idnes.cz/topolanek-soud-si-dela-alibi-zrusit-kscm-ted-pujde-tezko-p2b-

/domaci.aspx?c=A090315_142718_domaci_pei 

(Topolánek: Soud si dělá alibi, zrušit KSČM teď půjde těžko, 15.3.2009) 

http://zpravy.idnes.cz/zakaz-delnicke-strany-neprosel-slendrian-to-nebyl-haji-se-autor-

navrhu-13c-/domaci.aspx?c=A090304_162539_domaci_pei 

(Zákaz Dělnické strany neprošel. Šlendrián to nebyl, hájí se autor návrhu, 4.3.2009) 

 

http://www.pospolitost.org/SP/ 

(oficiální stránky OS Slovenská pospolitost) 

http://www.naseslovensko.org/ 

(oficiální stránky Lidové strany Naše Slovensko) 

 

http://www.naseslovensko.org/clanky/LSNS_profil.htm 

(O Lidové straně Naše Slovensko) 

http://www.hsls.sk/ 

(oficiální stránky Lidové strany) 

http://www.novinky.cz/domaci/192733-misto-ds-pujde-do-voleb-delnicka-strana-socialni-spravedlnosti.html
http://www.novinky.cz/domaci/192733-misto-ds-pujde-do-voleb-delnicka-strana-socialni-spravedlnosti.html
http://www.romea.cz/cz/zpravy/vnitro-si-za-navrhem-na-rozpusteni-ds-stoji-opozice-ho-kritizuje
http://www.romea.cz/cz/zpravy/vnitro-si-za-navrhem-na-rozpusteni-ds-stoji-opozice-ho-kritizuje
http://www.romea.cz/cz/zpravy/prohlaseni-nno-zamitnuti-navrhu-na-rozpusteni-delnicke-strany-je-jednoznacnym-pochybenim-ministerstva-vnitra
http://www.romea.cz/cz/zpravy/prohlaseni-nno-zamitnuti-navrhu-na-rozpusteni-delnicke-strany-je-jednoznacnym-pochybenim-ministerstva-vnitra
http://www.svobodnamladez.org/2010/03/oficialni-distancovani-autonomnich.html
http://svobodnamladez.blogspot.com/2009/03/oficialni-distancovani-autonomnich.html
http://svobodnamladez.blogspot.com/2009/03/oficialni-distancovani-autonomnich.html
http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/primator-plzne-celi-trestnimu-oznameni.html
http://usti.idnes.cz/studentske-volby-v-usteckem-kraji-d5i-/usti-zpravy.aspx?c=A120907_124028_usti-zpravy_oks
http://usti.idnes.cz/studentske-volby-v-usteckem-kraji-d5i-/usti-zpravy.aspx?c=A120907_124028_usti-zpravy_oks
http://zpravy.idnes.cz/ministr-vnitra-langer-podal-navrh-na-zruseni-delnicke-strany-ptb-/domaci.aspx?c=A081105_121956_domaci_jba
http://zpravy.idnes.cz/ministr-vnitra-langer-podal-navrh-na-zruseni-delnicke-strany-ptb-/domaci.aspx?c=A081105_121956_domaci_jba
http://zpravy.idnes.cz/topolanek-soud-si-dela-alibi-zrusit-kscm-ted-pujde-tezko-p2b-/domaci.aspx?c=A090315_142718_domaci_pei
http://zpravy.idnes.cz/topolanek-soud-si-dela-alibi-zrusit-kscm-ted-pujde-tezko-p2b-/domaci.aspx?c=A090315_142718_domaci_pei
http://zpravy.idnes.cz/zakaz-delnicke-strany-neprosel-slendrian-to-nebyl-haji-se-autor-navrhu-13c-/domaci.aspx?c=A090304_162539_domaci_pei
http://zpravy.idnes.cz/zakaz-delnicke-strany-neprosel-slendrian-to-nebyl-haji-se-autor-navrhu-13c-/domaci.aspx?c=A090304_162539_domaci_pei
http://www.pospolitost.org/SP/
http://www.naseslovensko.org/
http://www.naseslovensko.org/clanky/LSNS_profil.htm
http://www.hsls.sk/
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http://aktualne.atlas.sk/trnka-odvolanie-v-pripade-tupy-by-bola-velka-hanba/dnes/kauzy/ 

(Trnka: Odvolanie v prípade Tupý by bola veľká hanba, 24.9.2009) 

http://www.changenet.sk/?section=spr&x=163966&cat=14847 

(Najvyšší súd SR rozpustil Slovenskú pospolitosť, 1.3.2006) 

http://www.sme.sk/c/3751017/prehlad-udalosti-od-vrazdy-studenta-daniela-tupeho.html 

(Prehľad udalostí od vraždy študenta Daniela Tupého, 27.2.2008) 

http://www.sme.sk/c/4176305/ministerstvo-rozpustilo-slovensku-pospolitost.html 

(Ministerstvo rozpustilo Slovenskú pospolitosť, 14.11.2008 ) 

http://www.sme.sk/c/5070195/trnka-podal-navrh-na-rozpustenie-slovenskej-ludovej-

strany.html 

(Trnka podal návrh na rozpustenie Slovenskej ľudovej strany, 20.10.2009) 

http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/krimi-a-nehody/podsvetie-ponuka-200-tisic-za-mena-

novych-svedkov-v-kauze-tupy.html 

(Podsvetie ponúka 200-tisíc € za mená nových svedkov v kauze Tupý, 9.1.2011) 

 

Jiné  

Návrh Vlády České republiky na rozpuštění Dělnické strany ze dne 24. 11. 2008. Dostupné z: 

http://www.nssoud.cz/dokumenty/navrhRizeni/Navrh_vlady_CR.pdf 

 

Návrh Vlády České republiky na rozpuštění Dělnické strany ze dne 17. 9. 2009. Dostupné z: 

http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=art&art_id=404 
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Summary 

 

Thesis deals with the issue of dissolution of political parties.  

States should recognise that everyone has the right to associate freely in political 

parties. As a particularly far-reaching measure, enforced dissolution of political party may 

only be justified in the case of party that advocates the use of violence as a political means to 

overthrow the democratic constitutional order, thereby undermining the rights and freedoms 

guaranteed by the constitution. The dissolution of a political party is an exceptional measure 

in a democratic society and should be govern by the principle of proportionality. 

 

Apart from Czech legislation and recent judicial cases, this thesis is focused on Slovak 

and German experience with political party ban. Relevant decisions of European Court of 

Human Rights are introduced as well.   

 

In the first chapter the term “political party” is defined. Essential role of the political 

parties in parliamentary democracy as well as its extraordinary status among associations is 

emphasized. This part of thesis discusses situations when state can interfere with freedom of 

association or freedom of speech. Legally defined reasons for the dissolution of political 

parties are explained. These legal reasons are defined by criteria abstractly formulated, 

therefore a statutory interpretation is crucial.  

 

While the main purpose of a political party party ban is to protect a democratic system 

from the change into the totalitarian system, terms extremism and militiant democracy are 

explained.  The concept of militant democracy refers to the capacity of modern constitutional 

democracies to defend themselves against domestic political challenges to their continued 

existence as democracies. The fact alone that a party advocates a peaceful change of the 

Constitution should not be sufficient for its prohibition or dissolution. 

 

A legal procedure that may lead to dissolution of political party in Czech Republic is 

described in the second chapter.  

 

The third chapter is a core of this thesis. Author describes recent Czech experience of 

two government´s proposals seeking a dissolution of Workers´ Party. Both judgements of 
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Supreme Administrative Court include the most important principles and prerequisites that 

need to be fulfilled in any potential political party ban case held in front of Supreme 

Asministrative Court.  

 

In the fourth chapter Slovak legislation and judicial decisions concerning dissolution 

of political parties are introduced.   

  

The fifth chapter is focused on Germany – a country considered a model example of 

the “militant democracy” concept.  

 

The European Court of Human Rights´cases concerning existence of political parties 

where The Court has been searching for balance between freedom of association and 

democracy protection are the main subject of the sixth chapter. These judgements are not 

only legally binding for Czech courts, but due to their argumentation accuracy and 

convincingness serve as a true inspiration. 

 

This thesis introduces procedure of dissolution of political party by focusing on cases 

held in front of national courts as well as European Court of Human Rights. Its main purpose 

is to become aware of the fact that the dissolution of political parties can be justified only if it 

is necessary in a democratic society and if there is concrete evidence that a party is engaged in 

activities threatening democracy and fundamental freedoms. As a far-reaching measure 

should be used with utmost restraint. 

                                                                                                                                     


