Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

PROBLEMATIKA ÚSTAVNOSTI REGULAČNÍCH
POPLATKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ
Diplomová práce
Ing. Jiří Svatoš

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Katedra ústavního práva
Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 3. března 2014

Čestné prohlášení
Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracoval zcela samostatně, všechny
použité prameny a literatura byly řádně citovány a práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného
titulu.
V Praze 2. března 2015
…………………………………..
Jiří Svatoš

Poděkování
Na tomto místě bych ráda chtěla poděkovat vedoucímu mé diplomové práce, panu JUDr.
Radovanu Suchánkovi, Ph.D., za trpělivost při psaní mé diplomové práce.

OBSAH:
ÚVOD ...............................................................................................................................................................1
1

2

3

4

REGULAČNÍ POPLATKY V JUDIKATUŘE ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR ...............................................................3
1.1

ROZBOR NÁLEZU SP. ZN. PL. ÚS 1/08 ................................................................................................................3

1.2

ROZBOR NÁLEZU SP. ZN. PL. ÚS 36/11 ..............................................................................................................9

METODOLOGIE ŘEŠENÍ ÚSTAVNÍ KONFORMITY ZÁKONŮ S LIDSKÝMI PRÁVY........................................13
2.1

TRADIČNÍ METODY ........................................................................................................................................13

2.2

PRINCIP PROPORCIONALITY .............................................................................................................................16

TEORIE SOCIÁLNÍCH PRÁV .....................................................................................................................25
3.1

GENEZE SOCIÁLNÍCH PRÁV ..............................................................................................................................25

3.2

SPECIFICKÝ VÝKLAD SOCIÁLNÍCH PRÁV ...............................................................................................................28

3.3

TEST RACIONALITY ........................................................................................................................................31

3.4

INTENZITA PŘEZKUMU JAKO SOUČÁST TESTU PROPORCIONALITY PRO VÝKLAD SOCIÁLNÍCH PRÁV ....................................34

PŘÍPADOVÁ STUDIE: REGULAČNÍ POPLATKY VE ZDRAVOTNICTVÍ..........................................................38
4.1

VÝKLAD PRÁVA NA BEZPLATNOU ZDRAVOTNÍ PÉČI................................................................................................38

4.2

EMPIRICKÉ POSOUZENÍ DOPADU REGULAČNÍCH POPLATKŮ ....................................................................................41

4.3

PRINCIP PROPORCIONALITY SE SPECIFICKOU MÍROU INTENZITY PŘEZKUMU................................................................46

ZÁVĚR .............................................................................................................................................................49
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A PRAMENŮ ..................................................................................................51
LITERATURA: .........................................................................................................................................................51
JUDIKATURA:.........................................................................................................................................................56
PRÁVNÍ PŘEDPISY: ..................................................................................................................................................58
JINÉ ZDROJE: .........................................................................................................................................................59
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK........................................................................................................................60

Úvod
V roce 2007 předložila vláda Mirka Topolánka do sněmovny zákon č. 261/2007, o stabilizaci
veřejných rozpočtů, který kromě jiného i zaváděl regulační poplatky ve zdravotnictví. Ty se po vstupu
v platnost staly jak žhavým politickým, tak ústavněprávním tématem. Kromě jiného vedly i k velmi
kontroverznímu nálezu sp. zn. Pl. ÚS 1/08, který měl společně s nálezem sp. zn. Pl. ÚS 2/08 určit směr,
kterým se bude Ústavní soud ČR v oblasti sociálních práv ubírat. Místo odpovědí, pak tyto dva nálezy
poskytly spíše mnoho otázek, i díky tomu, že se zdají vzájemně v protikladu.1
Regulační poplatky v prvním ústavněprávním přezkumu obstály, ale jen nejtěsnější
nekvalifikovanou většinou osmi soudců. V druhém přezkumu ve věci sp. zn. Pl. ÚS 36/11 už bylo
zvýšení jednoho ze zavedených poplatků shledáno v rozporu s ústavním pořádkem, čímž byla ještě
prohloubena kontroverznost ústavněprávního přezkumu sociálních práv.
Od 1. ledna 2015 byly sice regulační poplatky kromě tzv. poplatku za pohotovost díky změně
rozložení sil na politické scéně, zrušeny, nicméně ministr financí a vicepremiér vlády, která zrušení
poplatků navrhla, prohlásil: „Takže jsme v rámci koaličních dohod akceptovali zrušení poplatků ve
zdravotnictví – blbě.”2 Takže je klidně možné, že v dalším volebním období bude vše jinak a v rámci
ústavněprávní teorie je třeba znát odpověď na otázku:
Byly regulační poplatky v podobě přijaté v roce 2007 v souladu s ústavním pořádkem
ČR?
Sekundárním cílem této práce je pak poskytnout úvodní podklad pro metodologický test
vhodný k posouzení kolize sociálních práv s veřejnými statky, jak se to děje v případě regulačních
poplatků.
V první kapitole budou přiblíženy dva zásadní nálezy Ústavního soudu z oblasti posuzování
regulačních poplatků ve zdravotnictví. Tyto nálezy také vytyčují obsah této diplomové práce. Největší
otazníky v daných nálezech vyvolává využitá metodologie v podobě testu racionality a její
konzistentnost v souvislosti s dalšími nálezy Ústavního soudu, proto bude ve druhé kapitole rozebrána

Wintr, J.: První tři dny nemoci bez nemocenského a ústavní přezkum zákonné úpravy sociálních práv.
Jurisprudence, č. 5, 2008, str. 31-39.
2
Eliášová, K.;Kamberský, P.: Některé věci jsme nedomysleli, stát nelze řídit jako firmu, přiznává Babiš, [online],
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[cit. 28. 2. 2015], Lidovky.cz, Dostupné z: http://www.lidovky.cz/nektere-veci-jsme-nedomyseli-stat-nelze-ridit-jakofirmu-priznava-babis-1ag-/zpravy-domov.aspx?c=A140514_132509_ln_domov_ani.
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obecná metodologie posuzování souladu právních předpisů se zaměřením na vzájemnou kolizi práv
vytyčených LZPS, případně kolizi těchto práv a veřejných statků. V závěru pak bude vytvořen
univerzální test proporcionality využitelný i na sociální práva.
V další kapitole bude nejdříve rozebrán další nedostatek prvního z uvedených nálezů a to jeho
v zásadě mylný historický exkurz do geneze sociálních práv a v druhé části bude shrnuto, v čem se liší
výklad sociálních práv od ostatních lidských práv.
Čtvrtá kapitola bude v podstatě případovou studií, která nejprve pomocí metodologie shrnuté
ve druhé kapitole provede výklad práva na bezplatnou zdravotní péči, pak provede empirické
posouzení regulačních poplatků a na základě těchto dvou kroků dojde i k posouzení souladu
regulačních poplatků s ústavním pořádkem podle zobecněného testu proporcionality.
Závěrečná kapitola poskytuje shrnutí.

2
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Regulační poplatky v judikatuře Ústavního soudu ČR
V této kapitole je proveden rozbor dvou nálezů, ve kterých Ústavní soud posuzoval soulad

regulačních poplatků s ústavním pořádkem. Nejdříve bude rozebrán nález sp. zn. Pl ÚS 1/08 a poté i
novější nález sp. zn. Pl. ÚS 36/11. U obou bude nastíněn skutkový stav se speciálním zřetelem
k posuzování ustanovení právních předpisů týkajících se regulačních poplatků, následně bude stručně
popsán procesní vývoj a rozebráno odůvodnění obou nálezů.

1.1

Rozbor nálezu sp. zn. Pl. ÚS 1/08
Skutkový základ případu
Regulační poplatky ve zdravotnictví byly Vládou ČR předloženy do Poslanecké sněmovny 24.

května 2007 jako součást rozsáhlého zákona č. 261/2007, o stabilizaci veřejných rozpočtů. Tento zákon
kromě poplatků ve zdravotnictví zahrnoval rozsáhlé úpravy v oblasti daní (např. zavedení tzv. „rovné
daně“), sociálních systémů (např. konec proplácení prvních tří dnů nemocenského pojištění a změny
ve vyplácení dalších sociálních dávek) a dalších oblastí zdravotnictví (např. činnost zdravotních
pojišťoven).
Z pohledu této práce byla samozřejmě nejdůležitější součástí zákona č. 261/2007, o stabilizaci
veřejných rozpočtů novelizace zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a
doplnění některých souvisejících zákonů, konkrétně pak nový §16a odst. 1, který stanovoval tyto
regulační poplatky:
1) Poplatek za návštěvu lékaře ve výši 30 Kč
2) Poplatek za vydání každého léčiva předepsaného na receptu ve výši 30 Kč
3) Poplatek za poskytnutou pohotovostní službu ve výši 90 Kč
4) Poplatek za každý den, ve kterém je poskytována ústavní péče, komplexní lázeňská péče
nebo ústavní péče v dětských odborných léčebnách a ozdravovnách ve výši 60 Kč3
§16 odst. 2, pak stanovil výjimky, na které se povinnost platit regulační poplatek nevztahuje
(např. ochranném léčení nařízeném soudem). Tyto byly ale ve své podstatě marginální. Konečně § 16b
odst. 1 stanovuje maximální roční limit regulačních poplatků ve výši 5000 Kč, který se však nevztahuje
na poplatek za pohotovost a poplatek za hospitalizaci.
Už k tak objemnému návrhu zákona byly ve druhém čtení podány rozsáhlé pozměňovací
návrhy, které měly s daným návrhem zdánlivě jen vzdálenou souvislost a které navíc podal sám tehdejší
3

Dále nazýván „poplatek za hospitalizaci“.
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předseda vlády Mirek Topolánek zřejmě za účelem urychlení jejich projednání (např. nový systém
regulace cen léčiv, změna zákona o cenách či změna zákona o účetnictví, nebo zrušení jedné z výjimek
z regulačních poplatků dle §16a odst. 2 pro děti do tří let).
Pozměňovací návrhy byly přijaty a zákon byl ve třetím čtení schválen 16. srpna 2007 a poté
byl 21. srpna 2007 postoupen Senátu jako senátní tisk č. 106. Senát 19. září 2007 vyjádřil vůli se
návrhem zákona nezabývat, čímž byl návrh zákona dle čl. 48 Ústavy přijat. Zákon byl podepsán
prezidentem a byl vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce 85 pod číslem 261/2007 Sb. dne 16. října 2007,
čímž vstoupil v platnost.
V podstatě vzápětí4 podala skupina 67 poslanců ČSSD zastoupených Mgr. Michalem Haškem
návrh na zrušení celého zákona, kvůli způsobu, jakým byl přijat. Tato skupina se opírala hlavně o nález
Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 77/06, který posoudil tzv. „přílepky“ k návrhům zákona jako
protiústavní.5 Další součástí argumentace této skupiny poslanců byly různé další okolnosti procedury
přijetí návrhu zákona (např. velmi komplikovaný zákon obsahující spíše souhrn velmi nesourodých
novelizací, nedostatečný čas pro demokratickou diskusi, atd.). Obsahem návrhu byly i dva alternativní
petity. První požadoval zrušení jen těch částí zákona, které do něj byly vloženy většinou
pozměňovacích návrhů. Druhý požadoval zrušení některých ustanovení zákona pro obsahový rozpor
s ústavním pořádkem, včetně ustanovení stanovujících zavedení regulačních poplatků ve zdravotnictví.
V následujících měsících byly podány dva další návrhy na zrušení zákona č. 261/2007 Sb., o
stabilizaci veřejných rozpočtů. První byl podán skupinou 43 poslanců ČSSD a KSČM zastoupených
JUDR. Vojtěchem Filipem a druhý skupinou 19 senátorů z různých politických stran zastoupené JUDr.
Kateřinou Šimáčkovou. Oba návrhy byly odmítnuty pro překážku litispendence a zmíněné skupiny
poslanců a senátorů se staly vedlejšími účastníky řízení. Jak skupina poslanců, tak skupina senátorů
poskytly obdobnou argumentaci jako předchozí skupina 67 poslanců ČSSD ohledně nesprávného
procesu přijetí zákona a požadovaly jeho zrušení v celém rozsahu. Kromě toho se skupina 43 poslanců
KSČM a ČSSD v alternativním petitu dožadovala zrušení některých ustanovení zákona pro obsahový
rozpor s ústavním pořádkem, opět včetně zavedení regulačních poplatků.

22. října 2007.
V tomto nálezu Ústavní soud dovodil, že pokud se návrh zákona a pozměňovací návrh zásadně liší, nelze už
pozměňovací návrh považovat za pozměňovací návrh v materiálním slova smyslu. V takovém případě dochází „k porušení
dělby moci, s důsledky pro principy tvorby souladného, přehledného a předvídatelného práva, které Ústavní soud již dříve
spojil s atributy demokratického právního státu, dále k obcházení institutu zákonodárné iniciativy podle čl. 41 Ústavy a
porušení práva vlády vyjádřit se k návrhu zákona podle čl. 44 Ústavy.
4
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Procesní vývoj
Řízení bylo zahájeno pod sp. zn. Pl. ÚS 24/07, přičemž ale Ústavní soud 8. ledna 2008 vyloučil
k samostatnému projednávání věci týkající se zdravotnictví (sp. zn. Pl. ÚS 1/08) a sociálních věcí (sp.
zn. Pl. ÚS 2/08).
Nálezem ze dne 31. ledna 2008 sp. zn. Pl. ÚS 24/07 Ústavní soud shledal proceduru přijetí
zákona č. 261/2007, o stabilizaci veřejných rozpočtů v souladu s ústavním pořádkem. Stejně tak uznal
jako ústavně konformní další věci nevyloučené k samostatnému projednávání v oblasti daní. Nesouhlas
s vyjádřením Ústavního soudu o souladu procedury přijetí zákona s ústavním pořádkem vyjádřili ve
svých odlišných stanoviscích soudci Rychetský, Musil, Wagnerová a Duchoň.
Dne 23. dubna 2008 v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 2/08 Ústavní soud zrušil některá ustanovení zákona
č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění stanovujících neproplácení nemocenské v prvních třech
dnech nemoci, ve zbývající části pak návrh zamítl. Soudci Rychetský, Musil a Wagnerová opět ve
svých odlišných stanoviscích vyjádřili názor, že zákon č. 261/2007, o stabilizaci veřejných rozpočtů
nebyl přijat ústavně konformním způsobem. Soudkyně Wagnerová navíc jako obiter dictum
poukazuje,6 že odůvodnění nálezu vychází pouze s posouzení konformity se sociálními právy a
opomíjí, že některá plnění stát „poskytuje v důsledků placení pojištění pojištěncem samým“. U
takových plnění by potom měla být jako referenční hledisko „klasická“ základní práva, ne „pouze“
práva sociální.
Nakonec Ústavní soud 23. května 2008 shledal úpravu regulačních poplatků ve zdravotnictví
v souladu s ústavním pořádkem, i když pouze nejtěsnější většinou osmi soudců. Soudci Rychetský,
Nykodým, Wagnerová, Güttler, Musil, Duchoň a Holländer však považovali ustanovení zákona č.
261/2007, o stabilizaci veřejných rozpočtů za zavádějící a regulační poplatky za protiústavní.
Shrnutí odůvodnění nálezu Pl. ÚS 1/08
Stejně jako v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 2/08 rozdělil Ústavní soud posouzení ústavní konformity
legislativního procesu (body 85 a 86) a posouzení obsahového souladu napadených ustanovení
s ústavním pořádkem (body 87 až 135).
Při posouzení ústavní konformity legislativního procesu je v podstatě pouze odkazováno na
argumentaci v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 24/07. V tomto nálezu Ústavní soud dovodil, že v případě
pozměňovacích návrhů podaných k návrhu zákona č. 261/2007, o stabilizaci veřejných rozpočtů „o

6

Viz sp. zn. Pl. ÚS 2/08, odlišné stanovisko soudkyně Wagnerové.
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případ vybočení z rámce předmětu vytýčeného původní předlohou zákona a o zařazení okruhu norem,
jež nesouvisejí s reformou veřejných financí a financování zdravotnictví, nejde.“ Toto vyjádření
Ústavního soudu by si jistě zasluhovalo hlubší rozbor. 7 Ten ovšem nebude součástí této práce, protože
se přímo netýká ani metodologie posuzování sociální práv ani posouzení ústavnosti regulačních
poplatků jako takových.
Odůvodnění obsahového souladu regulačních poplatků s ústavním pořádkem lze rozdělit do
čtyř částí:
1) Sebeomezení
2) Nemožnost empirické analýzy jako součást doktríny sebeomezení
3) Geneze sociálních práv a úpravy zdravotní péče
4) Test racionality
V první části se Ústavní soud vyjádřil ve smyslu, že v daném případě je třeba se přidržet
doktríny sebeomezení (judicial self-restraint) formulované už v nálezech sp. zn. Pl. ÚS 14/02, sp. zn.
Pl. ÚS 24/07 a Pl. ÚS 02/08. Konkrétně Ústavní soud vyjádřil názor, že „pokud by návrhu vyhověl, a
rozhodoval sám místo zákonodárce, porušil by nejen shora citovaná ustanovení Ústavy ČR, ale
zejména by učinil zbytečnou soutěž politických stran.“8 V daném případě navíc zdůrazňuje, že zákon
zapadá do komplexnější reformy celého zdravotnictví, a pokud by postupoval „příliš aktivisticky,
vytvořil by zajisté posléze judikaturu, která by a priori zavírala dveře jakýmkoliv reformním snahám.“9
Kühn zcela správně poznamenává, že zde je naznačena snaha vyčlenit „reformní
zákonodárství“ pod určitý specifický test, který však není úplně jasně definován.10 V tomto případě
souhlasím se soudkyní Wagnerovou, která zastává názor, že „takový novátorský přístup nenalézá
oporu v ústavním pořádku.“11
Ústavní soud dovodil, že už ze samotného principu sebeomezení a minimalizace zásahu by
mohl návrh zamítnout. Ústavní soud přistoupil i k využití testu racionality pro posouzení ústavní

7

Pro kritický rozbor srovnej například odlišné stanovisko soudců Musila a Rychetského v nálezu sp. zn. Pl. ÚS

24/07.
8

Bod 90.
Bod 91.
10
Kühn, Z: K některým otázkám vyvolaným nálezem Ústavního soudu v kauze poplatků ve zdravotnictví, in:
Jirásková, V.; Suchánek, R.: Pocta Zdeňku Jičínskému k 80. narozeninám. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2009, str. 46.
11
Bod 10 odlišného stanoviska soudkyně Wagnerové.
9
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konformity regulačních poplatků, protože se daná věc „dotýká velmi závažné problematiky života a
zdraví“12
Ve druhé části bylo rozhodnutí v otázce sebeomezení opřeno i o argument, že v daném případě
nelze rozumně rozhodnout, dokud nebudou zhodnoceny účinky reformy, tedy bez jakékoliv empirické
analýzy. Ústavní soud konstatuje: „Stávající přezkum zákonné úpravy však umožňuje založit
odůvodnění toliko na abstraktních ústavněprávních argumentech, nikoliv na faktických účincích
zákona, které v řízení před Ústavním soudem není možno individuálně zjišťovat.“13 Nicméně, jak
poznamenává soudce Holländer, sám tehdejší ministr zdravotnictví, jakožto svědek prohlásil, že
ministerstvo zdravotnictví žádnou analýzu ohledně dopadu zdravotnických poplatků na určité skupiny
obyvatel neprovedlo, „protože nebyla možná“.14 Sám soudce Holländer však alespoň základní analýzu
provádí.
V této práci bude snaha poskytnout další empirické argumenty v kapitole 4.2. Už zde je nutné
poznamenat, že „abstraktní kontrola ústavnosti je (nejen) v ČR ústavně zakotvená a přístup Ústavní
soudu se jeví jako vybočení z ustálené linie judikatury.“15 Rozhodně by dle mého názoru taková
radikální změna měla být odůvodněna podstatně důkladněji a schválena vyšší majoritou než je pouze
osm soudců.
Třetí část se věnuje genezi sociální práv a úpravy zdravotní péče, přičemž z nejasných příčin
je odkazováno už na Chammurapiho zákoník. Vznik sociálních práv je však důsledkem průmyslového
revoluce a s ní spojených ekonomických a sociálních změn ve společnosti, tudíž se starověká úprava
v Babylónii nezdá být zrovna aktuální a relevantní.
Rozhodně pak není pravdivé tvrzení, že by se sociální práva poprvé stala součástí ústav až díky
J. V. Stalinovy v roce 1936 (bod 97). Maximálně je možné souhlasit s tezí, že vývoj sociálních práv na
Západě byla reakce na určité úspěchy Marxisticko-Leninské ideologie. Kühn však správně upozorňuje,
že v takovém případě nejsou práva obsažená v ústavách států bývalého východního bloku totožná
se sociálními právy obsaženými v ústavách Západu a nemohou tak být ani vykládána.16 Stručný rozbor
vývoje sociálních práv bude poskytnut v kapitole 3.1.

12

Bod 134.
Bod 112.
14
Odlišné stanovisko soudce Holländera.
15
Kühn, Z: K některým otázkám vyvolaným nálezem Ústavního soudu…, str. 53.
16
Tamtéž, str. 50.
13
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Čtvrtá část odůvodnění definuje test racionality, který je následně využit k posouzení ústavní
konformnosti regulačních poplatků ve zdravotnictví. O genezi tohoto testu, jeho využití a kritice bude
pojednáno v kapitole 3.3. Na tomto místě stačí poznamenat, že prvním z prvků tohoto testu je
„vymezení smyslu a podstaty sociálního práva, tedy určitého esenciálního obsahu.“ 17 V tomto případě
je tedy třeba vymezit co je smyslem a podstatou práva na bezplatnou zdravotní péči dle čl. 31 LZPS,
což bude učiněno v kapitole 4.1. V rámci testu racionality Ústavní soud racionality neshledal, tzv.
„rdousící efekt“, který by znemožňoval přístup k zdravotní péči určité skupině obyvatel, a proto návrh
zamítl.
Zamítnutí návrhu nekvalifikovanou většinou
Zajímavým problémem ve spojitosti s nálezem Pl. ÚS 1/08 je zamítnutí návrhu na zrušení
regulačních poplatků ve zdravotnictví toliko nekvalifikovanou většinou osmi soudců. V tomto
okamžiku je zcela na místě úvaha, jestli má tento fakt nějaký vliv na právní názor vyjádřený v tomto
nálezu a zároveň jestli stačí nekvalifikovaná většina k vytvoření překážky rei iudicatae. § 13 zákona č.
182/1993 Sb., o Ústavním soudu stanovuje:
„Rozhodnutí pléna je přijato, jestliže se pro ně vyslovila většina přítomných soudců. Jde-li však
o rozhodnutí podle čl. 87 odst. 1 písm. a) , g) a h) a čl. 87 odst. 2 Ústavy nebo o rozhodnutí přijímané
na základě právního názoru, který se odchyluje od právního názoru Ústavního soudu vysloveného
v nálezu, je přijato, jestliže se pro ně vyslovilo alespoň devět přítomných soudců.“
Jedním z rozhodnutí pléna, pro něž je požadována kvalifikovaná většina devíti soudů, je tedy i
rozhodnutí „o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním
pořádkem“18 Přesně takové rozhodnutí bylo potřeba učinit v rozebíraném případu. Z uvedeného § 13
nicméně není zcela zřejmé, jestli je kvalifikovaná většina potřeba pouze pro vyhovující výrok návrhu,
či i pro zamítavý.
Z judikatury Ústavního soudu lze dovodit, že kvalifikovaná většina je třeba jen v případě
vyhovění návrhu, kdežto pro zamítnutí je postačující dokonce tzv. relevantní menšina, jejíž stanovisko
pak tvoří právní názor Ústavního soudu.19 Z toho vyplývá, že i nález Pl. ÚS 1/08 tvoří rei iudicatae,
protože zde se jednalo o zamítavé stanovisko a nebylo tak třeba schválení kvalifikovanou většinou.

17

Bod 103.

18

Čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy

19

Filip, J.; Holländer, P.; Šimíček, V.: Zákon o ústavním soudu: komentář, Praha: C. H. Beck, 2001
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Dokonce by zřejmě stačilo, kdyby stejné stanovisko zaujala skupina pouze sedmi soudců jako tzv.
relevantní menšina.
Tento výklad je posléze potvrzen navrhovateli ve věci sp. zn. Pl. ÚS 36/11, kteří nezpochybňují
předchozí výrok Ústavního soudu, ale považují zvýšení poplatku za hospitalizaci z 60 Kč na 100 Kč
za tak závažné, že se jedná o zcela jinou situaci. V samotném nálezu jim navrhovatelům dává za pravdu
i Ústavní soud,20 čímž implicitně potvrzuje konzistentnost vlastní judikatury zabývající se
kvalifikovanou většinou jako podmínkou pro přijetí některých rozhodnutí pléna.
Takový výklad by zasloužil daleko širší rozbor,21 nicméně tato práce se mu dále věnovat
nebude, protože takový rozbor by pravděpodobně vydal na samostatnou kvalifikační práci a není zcela
zásadní pro cíl této práce. Nicméně de lege ferenda se ztotožňuji s názorem Sládečka, že by bylo
vhodné do § 12 zákona o Ústavní soudu včlenit ustanovení ve znění: „hlasování se opakuje, dokud
některý z návrhů nezíská potřebnou většinu.“22

1.2

Rozbor nálezu sp. zn. Pl. ÚS 36/11
Skutkový základ případu
Vláda ČR předložila 13. dubna 2011 do Poslanecké sněmovny ČR návrh novely zákona o

veřejném zdravotním pojištění jako sněmovní tisk č. 325. Návrh byl Poslaneckou sněmovnou ČR
schválen 21. června 2011 a postoupen Senátu ČR jako senátní tisk č. 148. Senát ČR návrh 21. července
2011 zamítl. Poslanecká Sněmovna dne 6. září 2011 setrvala na původním návrhu novely zákon.
Novela byla podepsána prezidentem a dne 14. října byla vyhlášena ve Sbírce zákonů v částce 105 pod
číslem 298/2011 Sb., čímž vstoupila ustanovení novely zákona v platnost.
Součástí novely byly kromě jiného i tři oblasti, které se později staly předmětem návrhu na
zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a
doplnění některých souvisejících zákonů:
1) Rozdělení zdravotní péče na „základní“ a „ekonomicky náročnější“ variantu
2) Zvýšení regulačního poplatku ve zdravotnictví z 60 Kč na 100 Kč

Viz následující subkapitola.
Srovnej např. Šimíček, V.: Nač autorova fantazie nestačila aneb ještě k interpretaci ustanovení § 13 zákona o
Ústavním soudu, Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 6, č. 1, 1998, str. 105-113.
22
Sládeček, V.: Ještě k otázce rozhodování pléna Ústavního soudu o návrhu na zrušení zákona, Časopis pro právní
vědu a praxi, roč. 6, č. 1, 1998, 99-104.
20
21
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3) Oprávnění zdravotních pojišťoven sankcionovat poskytovatele zdravotní péče za porušení
některých povinností uložených jim zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění (např. za povinnost vybírat regulační poplatky)
Výše zmíněný návrh na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb. byl podán 14.
prosince 2011 skupinou 51 poslanců.
Procesní vývoj
Ústavní soud kromě vyjádření účastníků řízení, tedy Poslanecké sněmovny ČR a Senátu ČR
poskytl možnost vyjádřit se i Ministerstvu zdravotnictví ČR, Svazu zdravotních pojišťoven České
republiky, Všeobecné zdravotní pojišťovně, České lékařské komoře a Svazu pacientů České republiky.
Zároveň si obstaral podklady obsahující informace o úpravě spoluúčasti pacientů a rozdělení
standardní a nadstandardní zdravotní péče z okolních států, z nichž pro tuto práci je nejpodstatnější
materiál ze dne 6. 11. 2012 od Petra Goly, který obsahuje údaje o poplatcích za hospitalizaci
v některých zemích EU. 23
Po zhodnocení všech vyjádření a podkladů, pak Ústavní soud vyhověl navrhovatelům
v podstatě v plném rozsahu a pro obsahový rozpor s ústavním pořádkem zrušil namítaná ustanovení
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů. Zároveň byly „zrušeny relevantní části přílohy vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.
134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, a to v označení
výkonu jako varianty ekonomicky náročnější.“24
Soudci Balík, Janů, Kůrka, Lastovecká a Židlická podali odlišná stanoviska, ve kterých
nesouhlasí s názorem, že ustanovení v oblastech variant zdravotních služeb a oprávnění zdravotních
pojišťoven k sankcím nejsou v souladu s ústavním pořádkem. Soudci Balík, Kůrka a Židlická navíc
považují za ústavně konformní i zvýšení regulačního poplatku za hospitalizaci z 60 Kč na 100 Kč.
Soudkyně Janů a Lastovecká, co se týče zvýšení regulačního poplatku, nesouhlasí pouze s argumentací
většiny, dle které znamená zvýšení poplatku, že jde o jinou věc ve vztahu k nálezu Pl. ÚS 1/08.
Shrnutí odůvodnění nálezu Pl. ÚS 36/11
Odůvodnění nálezu je rozděleno do tří různých částí podle oblastí, které byly obsaženy v návrhu
na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb.

1

Gola, P.: Za den v nemocnici platíme 100 Kč, jak je to v ostatních zemích?, [online], [cit. 23. 2. 2015], E15,
Dostupný z: http://finexpert.e15.cz/za-den-v-nemocnici-platime-100-kc-jak-je-to-v-ostatnich-zemich
24
Bod 72.
23
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V první části se Ústavní soud snaží vypořádat s ústavní konformitou zavedení dvou variant
zdravotních služeb: „základní“ a „ekonomicky náročnější“. Základní otázkou v tomto případě je, zda
český ústavní pořádek umožňuje „rozdělení zdravotní péče dle kritéria jejího hrazení z prostředků
veřejného pojištění“25, konkrétně, jestli čl. 31 odst. 1 LZPS vylučuje možnost vyvést některé části
zdravotní péče z její úplné úhrady z veřejného pojištění. Ústavní soud poté připomíná, že takovou
možnost již připustil ve svých nálezech sp. zn. Pl. ÚS 35/97, sp. zn. Pl. ÚS 14/02 a sp. zn. Pl. ÚS
1/08.26 Upozornil, že je však třeba, aby obsah čl. 31 LZPS nebyl takovýmto způsobem vyprazdňován
a aby limity práva na bezplatnou zdravotní péči byly stanoveny přímo zákonem a ne podzákonnými
předpisy.
Jedinou zbývající otázkou bylo, jestli je dané opatření dostatečně přesně definováno už
v zákoně, aby „bylo adresátům dostatečně srozumitelné a zároveň bylo aplikovatelné. Prováděcí
předpis by pak už měl jen stanovit detaily.“ Ústavní soud dospěl k názoru, že v daném případě tomu
tak není, protože podstatná obsahová část je určena až v prováděcí vyhlášce. Z tohoto důvodu byl nucen
úpravu, která zaváděla rozdílné varianty zdravotních služeb, zrušit.
Stěžejní pro tuto práci je druhá část odůvodnění věnující se zvýšení regulačních poplatků. V této
části je nejprve přisvědčeno navrhovatelům, že zvýšení poplatků za hospitalizaci z 60 Kč na 100 Kč,
tedy o 2/3, je natolik významná změna právní úpravy, že dle Ústavního soudu jde ve své podstatě o
jiné ustanovení. V tomto případě musím dát za pravdu menšině soudců, která se ve svých odlišných
stanoviscích shodla na tom, že dané ustanovení z hlediska posuzování souladu s ústavností jiné není.
Pokud Ústavní soud změnil názor na ústavní konformnost regulačních poplatků, či konkrétně poplatku
za hospitalizaci, měl se tak výslovně vyjádřit a ne provádět zcela nové posouzení.
Poté už Ústavní soud přistupuje k posouzení daného ustanovení dle testu racionality. Je
zajímavé, že v tomto případě soud neoddělil posouzení z hlediska sebeomezení, které mu v předešlém
nálezu sp. zn. 1/08 stačil k tomu, aby regulační poplatky ve zdravotnictví prohlásil za ústavně
konformní. Ústavní soud pak shrnuje, že poplatek za hospitalizaci neodpovídá úpravě v dalších státech
Evropské unie, za hlavní nedostatky označil „nedostatečnou diferenciaci a plošnou

aplikaci v

kombinaci s absencí jakýchkoli limitů.“27 Z těchto důvodů pak shledal, že zvýšení poplatku za
hospitalizace není v souladu s ústavním pořádkem.

25

Bod 34.
Blíže k výkladu práva na bezplatnou zdravotní péči viz kapitola 4.1.
27
Bod 60.
26
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Souhlasím s argumentací Ústavního soudu ohledně nedostatečné diferenciace a absence limitů,
jakožto důvodu pro posouzení poplatku za hospitalizaci jako ústavně nekonformního. Nicméně tento
problém existoval už v předchozí úpravě poplatku za hospitalizaci, a tudíž bych očekával, že Ústavní
soud přijde s podrobnější argumentací důvodů, které ho vedly de facto ke změně vlastní judikatury.
Orbiter dictum ještě Ústavní soud poznamenává, že by se zákonodárce měl v daném případě
zamyslet nad používáním pojmu poplatek, protože jedním z určujících znaků poplatku je, že plyne do
některého z veřejných rozpočtů, což se v daném případě neděje.
V třetí části se pak Ústavní soud vyjadřuje k možnosti zdravotních pojišťoven sankcionovat
poskytovatele zdravotních služeb za nedodržení určitých zákonem stanovených povinností (např.
vybírat regulační poplatky). V dané části bylo potřeba zjistit, jestli zákon splňuje požadavky na rovnost
mezi právy a povinnostmi v rámci právních vztahů28 poskytovatelů zdravotních služeb na jedné straně
a zdravotních pojišťoven na straně druhé.
Ústavní soud dovozuje, že v konkrétně projednávaném případě tomuto tak není, protože
dominantní postavení pojišťoven v podobě sankčních práv není ničím vyváženo.29 Za protiústavní tak
není považováno samo rozpětí výše sankcí, ale právě kombinace dominantního postavení zdravotních
pojišťoven v kombinaci s velkými pravomocemi v oblasti sankcí.
Obiter dictum pak Ústavní soud dodává, že argumentem pro přidělení sankčních pravomocí
pojišťovnám nemůže být ani snaha o úspornější nakládání s veřejnými prostředky, protože kromě
Veřejné zdravotní pojišťovny mají ostatní pojišťovny čistě soukromoprávní povahu. Touto pravomocí
by podle Ústavního soudu mělo disponovat samo Ministerstvo zdravotnictví ČR, případně, u veřejných
poskytovatelů zdravotních služeb jejich zřizovatelé a v případě soukromých poskytovatelů zdravotních
služeb například odborná profesní sdružení lékařů.
Diskuse o podstatě poplatku a vztahu mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními
pojišťovnami nebude dále součástí této práce. Ústavní soud je zjevně toho názoru, že regulační
poplatek je soukromoprávní povahy a stejně tak je z převážné části soukromoprávní povahy i vztah
mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami. Diskuse na toto téma by byla jistě
daleko složitější, ale její zpracování by vedlo k neúměrnému navýšení rozsahu této práce.

Jedná se především o vztah soukromoprávní povahy.
Jako příklad vyvážení Ústavní soud uvádí kontraktační povinnost v případech, kdy by byly splněny objektivní
zákonné podmínky (bod 66).
28
29
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2

Metodologie řešení ústavní konformity zákonů s lidskými právy
V této kapitole budou představeny dva příklady metodologie pro řešení ústavní konformity

zákonů či jiných právních předpisů s lidskými právy. Zaprvé to budou tzv. tradiční interpretační
metody, které formuloval už německý právník a filozof Fridrich Carl von Savigny v rámci jejich
využitelnosti v ústavním právu a za druhé je to princip proporcionality, včetně vypořádání se s kritikou
této metody.

2.1

Tradiční metody
Moderní společnost se vyznačuje stále komplikovanější strukturou sociálních vztahů a z toho

následně vyplývající komplikovanější strukturou právního systému. Ani ústavní právo, které by mělo
poskytovat stabilitu celému právního systému, se tomuto tlaku nemůže vyhnout, protože se i u
ústavních zákonů se po druhé světové válce prosadila koncepce přímé aplikovatelnosti. Jako příklad
může sloužit čl. 1 odst. 3 Základního zákona SRN: „Následující práva zavazují zákonodárství,
výkonnou moc a soudnictví jakožto bezprostředně platné právo.

30

“ Podobný efekt má pak

přijetí Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a ustavení Evropského soudu pro lidská
práva.
Obtížnost tohoto úkolu z hlediska ústavního práva vystihuje tzv. „Böckenferdeho paradox“.
Tento paradox „spočívá v napětí mezi na straně jedné povahou ústavy, pro kterou je typická obecnost,
neúplnost, skutečnost, že zejména v části zakotvující základní práva a svobody obsahuje toliko principy
nikoli normy, a na straně druhé paradigmatem přímé aplikovatelnosti ústavy, jež ale předpokládá
existenci aplikace schopné normy.“ 31
Řešení toho problému jsou v podstatě tři, zaprvé je to snaha o co nejpřesnější a všeobjímající
legislativu, která dotvoří ústavou položené základy, za druhé dotváření ústavy nepsanými principy, či
zvyklostmi a za třetí dotváření práva pomocí soudní interpretace. První metoda je typická
v obecném kontinentálním právu už od začátku 19. století, kdy byly sepsány první velké kodexy, a jíž
je právo vystaveno v stále rostoucí míře až doposud. Pro ústavní právo však tato metoda není tak
snadno uplatnitelná, protože změna ústavy vyžaduje kvalifikovanou většinu. Navíc už ze své podstaty
by mělo tvořit stálý ne příliš často měněný systém základních hodnot dané společnosti

30
Překlad viz Schelle, K.; Vlček E.: Dokumenty ke studio moderních dějin státu a práva II. Ústavy a normy
ústavního charakteru. 1. Vyd., Brno: Masarykova univerzita, 1994., str. 91.
31
Holländer, P.: Ústavněprávní argumentace ohlédnutí po deseti letech Ústavního soudu, Praha: Linde, 2003, str.
49.
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Dále se úvahy této práce budou zabývat hlavně třetí možností řešení, tedy soudní interpretací.
Základy metodologie interpretace položil F. C. von Savigny už v 19. st. Dle Savignyho je interpretace
„umění, pro které jsou vědomosti tvořeny obdivuhodnými modely ze starověkých stejně jako moderních
časů.“32 Pro pochopení tohoto umění nám dle Savignyho může teorie nabídnout pouze pochopení
excelentnosti těchto modelů a vyhnutí se mnoha možným špatným cestám. Interpretace znamená
„poznání pravdy v psaném právu, tedy pokud je tato pravda poznatelná aplikací standardních
metod.“33 Existují čtyři základní typy těchto metod: gramatická, logická, historická a systematická.
Gramatická metoda se sestává z vysvětlení frazeologie vytvořené zákonodárcem. Logická
vychází logiky vztahů mezi jednotlivými částmi myšlenky. Historická se soustředí na situaci v době
přijetí zákona, tedy na jaký stav zákon reagoval a co konkrétního zavedl. Systematická metoda pak
zkoumá „spojení, jímž jsou všechny právní instituce a normy svázány dohromady do jedné velké
jednoty.“34 Standardní učebnice zmiňují jako součást základního instrumentária i metodu
teleologickou.35 Savingy teleologickou metodu nezmiňuje v základním výčtu, nicméně připouští její
použití při řešení mezer v právu a v případě neurčitosti či nejasnosti právní výrazů.36 Teologická
metoda výkladu však dle Savingnyho nesmí být sama o sobě použita k nápravě nejasnosti či neurčitosti,
protože v takovém případě už by bylo upuštěno od výkladu a přistoupeno k dotváření práva. Uvedená
metodologie je doposud základním kamenem instrumentária většiny soudních institucí, a jak zmiňuje
Holländer, byla a je součástí jak demokratického, tak i totalitního právního myšlení.37
Jednou ze základních otázek je, jestli tato metodologická škála má být využívána nejen
obecnými soudy, ale i v ústavním soudnictví a jaká má být případně hierarchie těchto metod
interpretace. Různé ústavní soudy v Evropě tento problém řeší odlišně, od zaměření na striktní
jazykový výklad až k zaměření na objektivní teleologický výklad.38
Ústavní soud České republiky např. v nálezu sp. zn. I. ÚS 89/94 rozhodl e ratione legis
v případu povinného zastoupení advokátem před Ústavním soudem podle § 30 zákona č. 182/1993 Sb.:
„Smyslem

tohoto

Savigny, F. C. von: System of the Modern Roman Law, J. Higginbotham, 1867, (překl. Holloway, W., orig.:
System des heutigen Römishen Rechts, I., Berlin, 1840), str. 170
33
Tamtéž, str. 167.
34
Tamtéž, str. 172.
35
Boguszak, J., Čapek, J., Gerloch, A.: Teorie práva, Praha: ASPI Publishing, 2001, str. 150
36
Tamtéž, str. 175 – 185.
37
Holländer P., Ústavněprávní argumentace…, str. 27.
38
Blíže tamtéž, str. 28-30.
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soud alespoň v této době preferoval gramatický výklad před teleologickým. Teleologický výklad měl
dostat přednost jen při splnění v zásadě velmi restriktivních podmínek.
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Celkově lze souhlasit s názorem Holländera,39 že alespoň v první dekádě fungování Ústavního
soudu je kladen důraz na metodu teleologickou, přičemž je přiznána priorita spíše výkladu
objektivnímu před subjektivním.40 V následující dekádě je tato metodologie stále častěji doplňována
dalšími instrumenty, jako je např. princip proporcionality (viz následující kapitola) nebo test racionality
(viz kapitola 3.3).

2.2

Princip proporcionality
V současné době není dostatečné v případě výkladu základních práv a svobod postupovat pouze

pomocí klasických instrumentů zmíněných výše, jak navrhuje Ernst Forsthoff. 41 Princip
proporcionality tedy vznikl jako jeden z dalších nástrojů pro řešení problému napětí mezi zákazem
denegationis iustitiae a mezi vždy existující neúplností psaného práva, která je významnější u ústavního
práva zvláště pak u katalogů základních práv a svobod, které se vyznačují spíše formulací obecných
principů.
Zásada proporcionality vzešla z judikatury Spolkového ústavního soudu Spolkové republiky
Německo, který ji dovodil ze zásady právního státu, a stanovil tři základní složky této zásady:
1) Zásada vhodnosti
2) Zásada potřebnosti
3) Zásada poměřování
Ne v každé právní kultuře je princip proporcionality aplikován stejně, a tudíž nemusí mít nutně
tyto tři složky, např. Evropský soudní dvůr někdy pracuje pouze s prvními dvěma, zatímco v Britské
doktríně předchází výše zmíněnou trojici ještě požadavek legitimních cílů daného aktu rozhodnutí či
právního předpisu. Nicméně standardní i v českém právním prostředí je právě trojice základních složek
a proto se ji i zbytek této práce bude přidržovat.42
Během druhé poloviny 20. století se pak princip proporcionality stal součástí standardních
metod intepretace ústavními soudy evropských zemí.43 Výslovného zakotvení se dostalo principu

Tamtéž, str. 32.
Objektivní výklad se vyznačuje určitým předvěděním o účelu dané normy, zatímco subjektivním výklad klade
důraz na původní záměr normotvůrce.
41
Forsthoff, E.: Rechtstaat im Wandel: Verfassungrechtliche Abhandlungen 1954-1973, 2. vyd., 1976, str. 173.
42
Ondřejek, P.: Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod, Praha: Leges, 2012,
str. 100
43
Blíže např. Sweet, A. S. and Mathews, J.: Proportionality Balancing and Global Constitutionalism, Columbia
Journal of Transnational Law roč. 47, 2008 nebo Holländer, P.: Filozofie práva, Aleš Čeněk, 2. Vyd., 2012, str. 222 a násl.
39
40
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proporcionality v čl. 52 odst. 1 Listiny základních práv EU. Zdá se, že v současné době „žijeme v éře
práv stejně jako v éře proporcionality.“44
Doktrinální utváření principu proporcionality
Základním stavebním kamenem pro princip proporcionality je Dworkinovo rozlišení mezi
právním pravidlem a principem: „Rozdíl mezi právním pravidlem a právním principem je odlišení
v logice.“45 Dworkin spatřuje rozdíl v tom, že pravidla jsou aplikována způsobem všechno nebo nic,
tedy pokud se dané pravidlo na základě subsumpce na daný případ vztahuje, pak buď platí, nebo ne.
Tato aplikace je však nemožná u principů. U principů je třeba použít dimenzi důležitosti, tedy v případě
kolize principů se stane důležitějším ten z nich, který má vyšší důležitost, přičemž v důsledku toho
neztrácí svoji platnost.46
Tento přístup poté rozšiřuje Alexy, který souhlasí, že formou aplikace pravidel je subsumpce a
že pravidla jsou „definitivní pokyny“, tzn., pokud je pravidlo platné a aplikovatelné, pak je s definitivní
platností zřejmé, jak má být dle něj konáno respektive nekonáno. Naopak principy vyžadují realizaci
v nejvyšší možné míře za daných právních a faktických omezení, jsou tedy „příkazy k optimalizaci“.47
Dle Alexyho je však základní rozdíl mezi pravidly a principy poznatelný až v případě kolize.
Pokud je řešení kolize v poměřování, pak se jedná o principy. Naopak pokud poměřování není třeba a
aplikace je jednoznačná, pak se jedná o pravidla.48 Využití poměřování je tedy kritériem, zda se soudce
opírá o principy: „Ak niekto pomeriava, potom se nevyhnutne opiera o princíp. Dovodom je skutočnosť,
že pomeriavanie je nutné práve vtedy, keď existují proti sebe smerujúce dovody pre rozhodnutie. Buď
sú těmito dovodmi principy, alebo sa o principy tieto dovody opierajú.“49
Diskuse o principech je tedy už ze své podstaty zároveň debatou o poměřování, a protože
poměřování je nejdůležitější složkou testu proporcionality, pak i v zásadě debatou o testu
proporcionality.50 Toto je významný rozdíl oproti Dworkinovu pojetí principů, dle něhož poměřování

Barak A.: Proportionality and Principled Balancing, Law and Ethics of Human Rights, roč. 4, č. 1, 2010, str. 14.
Dworkin, R.: Taking Rights Seriously, New York: Bloomsbury Academic, 2013, str. 40.
46
Tamtéž, str. 40.
47
Alexy, R., The Construction of Constitutional Rights, Law & ethics of human rights, roč. 4, č. 1, 2010, str. 21.
48
Tamtéž, str. 22.
49
Alexy, R., Pojem a Platnosť Práva, 2009 (překl. Holländer, P., orig.: Begriff und Geltung des Rechts,
Freiburg/München: Karl Alber, 2003), str. 103
50
Alexy R., The Construction of Constitutional Rights..., str. 22.
44
45
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není řešením problémů kolidujících principů. Řešení by mělo být nalézáno v souladu s morálkou a ne
dle vyvážení nákladů a přínosů dané normy pro společnost.51
Dle Alexyho je však mezi principem proporcionality a ostatními ústavními principy vztah
„vzájemné implikace“, tzn. že „princip proporcionality je platný pokud mají ústavní práva charakter
principů a ústavní práva mají charakter principů, pokud je jejich aplikace podmíněna principem
proporcionality“.52 Zásada proporcionality je tak obsažena už při vytváření principů ústavního práva
a nemůže od nich být oddělena. Podobný pohled zastává i Beatty, který považuje zásadu
proporcionality jako „univerzální kritérium ústavnosti“.53
Dle Alexyho jsou první dvě složky principu racionality, tedy vhodnost a přiměřenost pouze
otázkou hledání Paretova optima. Podstatou je zjištění, jestli faktické skutečnosti umožňují vyhnutí se
nákladům na straně omezení ústavních práv bez dodatečného omezení cílů sledovaných zákonodárcem.
Vyjádřeno opačně, jestli cíle sledované zákonodárcem nezhoršují úroveň zaručených ústavních práv.
Naopak samotné poměřování zjišťuje, jestli jsou náklady na omezení daného ústavního práva oproti
benefitům získaným novou úpravou vyšší nebo nižší. Poměřování lze pak dle Alexyho rozdělit do tří
fází: 54
1. Změřit, jak byl omezen jeden princip
2. Změřit, o kolik se zvýšila realizace druhého principu
3. V závěrečné fázi poté dojde k porovnání výsledků předchozích dvou bodů
Základem pro porovnání je i zvolení vážicí formule. Alexy volí třístupňovou škálu důležitosti
narušení ústavních práv: lehké, střední a vážné. 55 Způsob odvození výpočtu této formule je zbytečně
komplikovaný, a nebude proto součástí této práce. Možnosti rozlišení těchto stupňů pak Alexy ukazuje
na rozhodnutí Spolkového ústavního soudu Spolkové republiky Německo, který se vyjádřil tak, že
nucené umístění protikuřáckých nápisů na tabákové výrobky je pouze lehkým narušením práva na
svobodný výkon podnikání, zatímco úplný zákaz tabákových výrobků by byl závažným narušením
tohoto práva.

51

Dworkin R.: Is Democracy Possible Here? Principles for a New Political Debate, Oxford Princeton: Princeton
University Press, 2006.
52
Alexy R., The Construction of Constitutional Rights …, str. 24.
53
Beatty D. M., The Ultimate Rule of Law, Oxford: Oxford University Press, 2004, str. 162.
54
Alexy, R.: Constitutional Rights, Balancing, and Rationality. Ratio Juris, č. 2, 2003, str. 136.
55
Alexy, R.: The Construction of Constitutional Rights …, str. 28.
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Kritérium poměřování je zcela zásadní i dle Baraka, který podobně jako Alexy na jednu misku
vah staví cíle, kterých chceme dosáhnout a na druhou omezení práva.56 Klíčovou otázkou je jak změřit
společenskou prospěšnost daného opatření oproti společenským nákladům, což nelze učinit ani
vědecky ani precizně. Barak se přesto snaží najít vědeckou metodu, kterou by bylo alespoň z části
možné využít pro poměřování.
Dospívá k metodě, která vzešla z tzv. marginalistické revoluce v ekonomii.57 Srovnání by mělo
probíhat nikoliv mezi celkovým benefitem a celkovou újmou, ale mezi mezním benefitem z daného
opatření oproti mezní újmě způsobené omezením daného práva.58 Tímto, ale poměřování nekončí,
musí následovat druhý krok, a to je stejné porovnání alternativních postupů, které by byly sto dosáhnout
stejných cílů a pak porovnat výsledek z původní alternativou.
Takto obecně vyjádřené pravidlo nazývá Barak základním poměřováním, oproti tomu ad hoc
poměřování je vymezeno konkrétním případem a omezení práv by muselo být vždy posuzováno podle
všech okolností daného případu.59 Správné řešení vidí Barak někde na půl cesty, protože základní
poměřování je až příliš obecné a ad hoc poměřování až příliš konkrétní. Mělo by tedy být použito
principiální poměřování, které vychází ze základního, ale výrazně snižuje úroveň abstrakce, takže
zohledňuje různé kontexty uplatnění základního poměřování. Tzn., že pro většinu práv vznikne více
formulí principiálního poměřování. Například pro právo na ochranu osobnosti by měla být specifická
formule pro hodnocení újmy na ochraně osobnosti u politiků, sportovců, či celebrit, další formule
například pro podnikatele a zcela odlišná formule u zbylých fyzických osob.60
Barak významně zjednodušuje způsob výpočtu „poměřovací formule“, přesto se zdá požaduje
od soudce ty samé vlastnosti, které požaduje Dworkin od svého ideální soudce Herkula, „právníka
s nadlidskými schopnostmi, učeností, trpělivostí a bystrostí“61 nebo v případě použití ekonomické
terminologie požaduje, aby soudce byl homo economicus, tedy plně racionální subjekt schopný
kalkulace všech přínosů a nákladů. Tento ideál je jedním z hlavních předmětů kritiky tohoto přístupu.

Barak, A.: Proportionality and Principled Balancing…, str. 7-8.
K marginalistické revoluci v ekonomii srovnej např. Holman, R.: Dějiny ekonomického myšlení, 3. Vyd., Praha:
C. H. Beck, 2005, str. 152 a násl.
58
Barak, A.: Proportionality and Principled Balancing…, str. 8.
59
Tamtéž, 11-12.
60
Srovnej nález sp. zn. I. ÚS 367/03.
61
Dworkin R.: Taking rights seriously…, str. 105.
56
57
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Kritika principu proporcionality
Jedním z hlavní kritiků principu proporcionality je německý právní filozof Habernas. Jeho
kritiku lze v zásadě shrnout do tří hlavních argumentů.62
Zaprvé zpochybňuje, zda by měla být moc soudní nadána tak širokou pravomocí pro abstraktní
kontrolu ústavnosti a snaží se nabídnout alternativu v podobě samokontroly samotným zákonodárcem.
Taková samokontrola by dle Habernase mohla být institucionalizována například v podobě specifické
komise pro kontrolu ústavnosti přijatých zákonů s účastí právních expertů. Ondřejek však
poznamenává, že alespoň v českém právním prostředí je představa, že sám zákonodárce bude usilovat
o maximální soulad jím přijatých zákonů s ústavou přinejmenším rozporuplná.63 Sám to pak dokazuje
na konkrétní případové studii novely trestního řádu č.52/2009 Sb.64
Zadruhé Habernas vidí za používáním principu proporcionality ohrožení podstaty lidských
práv, když je možné je poměřovat s jakoukoliv jinou hodnotou či veřejným statkem.65 Tomuto ohrožení
se lze dle Habernase vyhnout, pokud soudy používají teleologický výklad s ohledem na morální
argumenty. Pokud ovšem dochází k čistému funkcionalistickému poměřování, pak je lidské právo
degradováno na úroveň jakékoli jiné hodnoty či veřejného statku. Stejného názoru je Tsakyrakis, který
princip proporcionality považuje za pomýlený pokus o preciznost a objektivitu a navrhuje návrat
k morálním zásadám v právu.66
Dle mého názoru však ani Habernas ani Tsakyrakis neposkytují tak systematicky propracované
řešení kolize základních práv. Habernas vidí řešení kolize „v prozkoumání aplikovatelných pravidel
prima facie tak, aby bylo zjištěno, které z nich nejvíce odpovídá na daný případ“.67 Souhlasím
s Ondřejkem, že samostatná teorie právního diskursu, ze které Habernas vychází, nemůže dostačovat
ve všech případech aplikace a interpretace základních práv, a proto má komplikovanější test
proporcionality své místo v instrumentáriu ústavních soudů. 68

62
Habernas J.: Between Facts and Norms. Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy.
Cambridge: MIT Press, 2001 (překlad Rehg W., orig.: Faktzität und Geltung, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986), str.
241 a násl.
63
Ondřejek P.: Princip proporcionality a jeho role…, str. 75-76.
64
Ondřejek P.: Kolize základních práv a ústavní soudnictví. Teoretické modely a případová studie novely trestního
řádu č. 52/2009, in: Kysela, J., Wintr, J.: Pocta doktoru Marku Antošovi k 30. narozeninám, Praha: nákladem vlastním,
2009, str. 71.
65
Habernas J.: Between Facts and Norms…, str. 248.
66
Tsakyrakis, S.: Proportionality, An Assault on Human Rights? International Journal of Constitutional Law, roč.
7, č. 3, 2009, str. 468-493.
67
Habernas J.: Between Facts and Norms…, str. 249.
68
Ondřejek, P: Princip proporcionality a jeho role…, str. 78.
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Třetím argumentem proti principu proporcionality je možnost iracionality v principu
poměřování.69 Soudce ve většině případů nemusí být Dworkinovým „Herkulem“, a tudíž nemusí najít
dostatek racionálních argumentů a naopak může dospět k čistě arbitrárnímu či iracionálnímu
rozhodnutí. Jak poznamenává Tryzna: „Problematická je při aplikaci principu proporcionality
aplikovaném na právní úpravu skutečnost, že „správná“ kritéria, prostřednictvím, kterých se zvolený
prostředek hodnotí, jsou kritérii, která považuje za relevantní ten, kdo provádí kontrolu.“70 Proti tomu
je třeba poznamenat, že v podstatě v každé metodě interpretace je zahrnuta určitá diskrece soudce a
závisí na schopnosti soudu správně vyargumentovat, proč provedl poměřování určitým způsobem.
Jedná se tedy o schopnost soudu působit silou své přesvědčivosti. Alexy71 tuto schopnost ukazuje na
několika případech rozhodnutí Spolkového ústavního soudu Spolkové republiky Německo, že
minimálně obecně tento argument neplatí.
V neposlední řadě se proti využití principu proporcionality používá argument nesouměřitelnosti
jednotlivých hodnot.72 Odpověď poskytuje Barakova „mezní společenská důležitost“, která pracuje se
standardní metodologií využívanou například i v ekonomii. Tento argument by jistě šel zpochybnit, ale
jsem toho názoru, že tento koncept poskytuje jeden z nejobjektivnějších způsobů posuzování
důležitosti základních práv stojících v kolizi.
Shrneme-li současný stav jurisprudence zabývající se zásadou proporcionality, pak se zdá, že
je obecně přijímána jako standardní nástroj interpretace ústavních soudů jak v kontinentálním, tak i v
anglosaském právním systému. Ve světle výše shrnuté kritiky73 je však trefná poznámka Baraka:
„Mělo by se stále pokračovat v hledání nástrojů, které by pomohly soudci v jeho roli strážce ústavy a
jejích hodnot.“74 Jinými slovy zásada proporcionality je velmi schopný nástroj výkladu, ale ústavní
soudy by se neměly omezit pouze na něj, ale stále využívat i tradiční metody a zdokonalovat a
precizovat i test proporcionality, protože struktura analýzy lidských práv je daleko komplexnější.75

Habernas J.: Between Facts and Norms…, str. 249.
Tryzna, J: Právní principy a právní argumentace: k vlivu právních principů na právní argumentaci při aplikaci
práva, Praha: Auditorium, 2010, str. 306.
71
Alexy R.: Constitutional rights, Balancing and Rationality…, str. 135 a násl.
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Např. Frantz, L. B.: Is the First Amendment Law--A Reply to Professor Mendelson, California Law Review,
roč. 51 č. 4, 1963, str. 729-754.
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Navíc je třeba poznamenat, že v praxi neprobíhá a pravděpodobně ani nebude probíhat poměřování
čistě podle ekonomických nebo matematických modelů, jak jsou občas popsány v teorii,76 ale
umožňuje i využít diskursu, jak je ukázáno například na rozhodování Slovinského ústavního soudu.77
Navíc v rámci poměřování musí být definována i újma základnímu právu a zde musí být provedena i
morální argumentace, co takovým právem vlastně je.
Princip proporcionality v judikatuře Ústavního soudu ČR
Ústavní soud poprvé explicitně vyložil obsah všech složek zásady proporcionality v nálezu sp.
zn. Pl. ÚS 4/94, kde došlo ke konfliktu práva na obhajobu, respektive jeho složky práva vyjadřovat se
ke všem prováděným důkazům, a práva na ochranu života a zdraví. Novela trestního řádu, totiž
zaváděla možnost, aby bylo využito anonymní svědectví jako usvědčující důkaz. Ústavní soud vyšel
ze základní triády složek zásady proporcionality (poměřování v širším smyslu), kterou dovodila
německá judikatura, tedy kritéria vhodnosti, potřebnosti a porovnání závažnosti (poměřování v užším
smyslu).
Kritérium vhodnosti poskytuje odpověď na otázku, zda „institut, omezující určité základní
právo,

umožňuje

dosáhnout

sledovaný cíl (ochranu jiného základního práva)“.78 Ústavní soud v tomto případě považoval toto
kritérium za naplněné. Jinými slovy institut anonymního svědka sleduje naplnění základního práva
ochrany zdraví a života svědka.
Kritérium
prostředku,
opatřeními,

potřebnosti
omezujícího
umožňujícími

spočívá

základní

v

právo
dosáhnout

porovnávání
resp.
stejného

„legislativního

svobodu,
cíle,

s

jinými
avšak

nedotýkajícími se základních práv a svobod.“79 U tohoto kritéria nedospěl Ústavní soud jednoznačného
závěru s tím, že existují alternativní možnosti zajištění ochrany života a zdraví svědka, ale dále
nerozebíral, jestli tyto alternativy mohou znamenat nepotřebnost anonymního svědectví jako
usvědčujícího důkazu.

Jako příklad ekonomického modelování je možné uvést Riversovo využítí indeferenčních křivek (viz Rivers, J.:
Proportionality, Discretion and Second Law of Balancing, in: Pavlakos, G. (eds.): Law, Rights and Discourse: The Legal
Philosophy of Robert Alexy. Oxford, Portland: Hart Publishing, 2007).
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„Porovnávání
(po

splnění

závažnosti

podmínky

vhodnosti

v

kolizi
a

stojících

potřebnosti)

základních

spočívá

ve

práv
zvažování

empirických, systémových, kontextových i hodnotových argumentů.“80 Zároveň je třeba v této fázi vzít
v potaz, zda byly využity všechny nástroje minimalizaci zásahu do základního práva dle čl. 4 odst. 4
LZPS. Ústavní soud považuje výše vyjádřená práva za prima facie rovnocenná, nicméně dovodil, že
zákonodárce nevyužil všechny možnosti, aby minimalizoval zásah do práva na obhajobu a pro rozpor
s čl. 4 odst. 4, čl. 37 odst. 3, čl. 38 odst. 2 LZPS zrušil institut anonymního svědectví v tehdejší podobě.
V nálezu sp. zn. Pl. ÚS 4/94 ještě ústavní soud považuje za základní maximu, že poměřovat lze
pouze základní práva mezi sebou. Nedochází tedy zatím k poměřování základního práva a veřejného
statku. V této oblasti nastává průlom v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 15/96, kdy soud rozšiřuje výše uvedenou
maximu i o veřejný statek, který definuje jako „určitý aspekt lidské existence, kdy není možno jej
pojmově, věcně i právně rozložit na části a tyto přiřadit jednotlivcům jako podíly“. Taková definice
v zásadě odpovídá standardní ekonomické definici, dle které je statek veřejný, pokud je nedělitelný,
nevylučitelný ze spotřeby a mezní náklady na jeho spotřebu dalším uživatelem jsou nulové.81 V tomto
konkrétním případě byla za veřejný statek označena obrana státu a ochrana veřejného pořádku.
Rozhodnutí Ústavní soud postavil na porušení zásady potřebnosti, protože tvrdil, že zákonodárce by
byl schopen zajistit daný veřejný statek jiným s méně intrusivním účinek do základních práv.82
Je zvláštní, že argumentace se v obou nálezech zdá velmi podobná a přesto v druhém případě
soud argumentuje porušením principu potřebnosti, zatímco v prvním případě vymezuje zvláštní test
minimalizace zásahu do ústavně zaručených práv, který aplikuje až po zjištění ostatních složek testu
proporcionality. Není tedy vůbec jasné, jestli je test minimalizace zásahu zvláštním testem, či je
součástí kritéria poměřování či dokonce kritéria potřebnosti. Na tuto zásadní nejasnost ve výkladu
upozorňuje i Kosař.83 Ústavní soud nakonec výslovně tuto nejasnost objasnil v usnesení sp. zn. III. ÚS
25/01, kde jednoznačně zařadil zvažování minimálního zásahu do složky poměřování.
Kosař zároveň uvádí další problém a to je odlišné využívání testu proporcionality při abstraktní
kontrole ústavnosti a v řízení o individuálních ústavních stížnostech. Zatímco při abstraktní kontrole
soud používá tři výše uvedené složky, tak v nálezu sp. zn. I. ÚS 353/04 použil jinou metodu složenou
z těchto tří postupných kroků:
Tamtéž.
Srovnej např. Mankiw N. G.: Principles of economics, Thomson South-Western, 2003, str. 222-242.
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1. Identifikace v kolizi stojících základních práv
2. Snahy zachovat maximum z obou základních práv
3. Pokud druhý krok není úspěšný, pak dá Ústavní soud přednost základnímu právu, jemuž
svědčí, „obecná idea spravedlnosti, resp. obecný princip“
Další diskuse o možném rozdílu mezi možným rozdílným použitím testu proporcionality při
abstraktním a konkrétním přezkumu ústavnosti už nebude součástí této práce, protože by byla nad
rámec jejího rozsahu a zaměření.
Podstatnější je Ondřejkova84 kritika arbitrárního a nepředvídatelného používání různých testů
principu proporcionality. Jako příklad pak uvádí vymezení proporcionality v nálezu sp. zn. II ÚS 94/05
jako kritérium, „zda jednomu právu nebyla bezdůvodně dána přednost před právem druhým“ bez
jakéhokoliv dalšího odkazu na běžnou strukturu principu proporcionality.
Dalším problémem je pak specifický přístup ústavního soudu k posloupnosti jednotlivých
složek testu proporcionality. Zatímco obecně by tento test měl probíhat kaskádovitě po jednotlivých
krocích a porušení kteréhokoli by mělo znamenat, že „není vhodné z důvodu procesní ekonomie i
přesvědčivosti pokračovat v následném kroku.“85 Ústavní soud nicméně v praxi provádí i zbylé kroky
testů, byť už shledal porušení kroku předchozího, jako příklad je možné uvést nález sp. zn. Pl. ÚS
83/06.86
Do značné míry lze souhlasit s Kosařem, že oba tyto problémy jsou způsobeny nedostatkem
kauz v oblasti abstraktního přezkumu ústavnosti a naopak velkým množstvím řízení o individuálních
stížnostech.87 Nicméně i tak by dle mého názoru bylo žádoucí, aby se Ústavní soud snažil o vyšší
konzistentnost v aplikaci principu proporcionality.
Nekonzistentnost posuzování souladu právních předpisů s ústavním pořádkem se projevuje
snad ještě více v posuzování sociálních práv, jak bude ukázáno v kapitole 3.3, o testu racionality.
Jedním ze způsobů, jak docílit vyšší konzistentnosti rozhodování Ústavního soudu je zapojení odlišné
intenzity přezkumu různých práv, tak jak ji formuluje například Ondřejek88 a jak bude blíže popsána
v kapitole 3.4.
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3

Teorie sociálních práv
V této práci rozlišuji práva sociální a práva základní, byť toto pojmosloví není úplně přesné,

protože je otázkou, proč by sociální práva neměla být právy základními vzhledem k tomu, že jejich
odlišnost není tak vysoká.89 Vycházím nicméně z judikatury Ústavního soudu, který obdobně tyto dva
pojmy odlišil už v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 32/95 a odlišuje je od té doby konstantě.90
Tato kapitola poskytuje nejdřív rychlý přehled geneze sociálních práv, protože i ta se stala
součástí argumentace Ústavního soudu v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 1/0891. Poté se ve druhé části věnuje
odlišnosti výkladu sociálních práv v rámci judikatury Ústavního soudu ČR od práv základních, přičemž
do speciální třetí části je vyčleněn metodologický test racionality. V poslední nejdůležitější části je pak
zakomponována intenzita přezkumu do principu proporcionality za účelem nalezení univerzálního
testu pro posuzování jak základních, tak sociálních práv.

3.1

Geneze sociálních práv
Sociální práva jsou považována za tzv. lidská práva druhé generace.92 Důvod pro toto označení

je, že občanská a politická práva tedy tzv. lidská práva první generace (např. právo na život, právo na
spravedlivý soudní proces) jsou považována za původnější vzniklá z prací Johna Locka, Thomase
Paina a Jean-Jacques Rousseaua.93 Pramen těchto prací pak můžeme dohledat až k Magně Chartě
Libertatum a jejímu článku 39: „Žádný svobodný muž nesmí být svévolně zajat, zatčen, zbaven svých
práv nebo majetku, postaven mimo zákon, vyhoštěn nebo jinak zbaven svého postavení, ani proti němu
nepoužijeme [my = král] sílu nebo nepošleme jiné, aby tak učinili, s výjimkou zákonného rozsudku
učiněného dle zemského práva.“ 94
Uvedená citace svědčí o původním smyslu lidských práv jakožto prostředku ochrany před
neomezenou vládou panovníka. V podobném smyslu pak byla zakotvena občanská práva do

89
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francouzské Deklarace práv člověka a občana z roku 1791 či dodatků k Ústavě Spojených Států z roku
1791. „Účelem Deklarace základních práv člověka bylo vymezení dělící linie mezi státem a
jednotlivcem.“ 95
Sociální práva jsou spíše důsledkem průmyslové revoluce a s ní spojeným masovým přechodem
ekonomické aktivity od zemědělství k průmyslu a sociálních problémů s tím spojených. Quigley
ukazuje,96 že sociální zákonodárství vznikalo na západě jako reakce na vznik sociálně demokratických
stran a na učení Karla Marxe, později i pod tlakem Sovětského svazu, který zakotvoval sociální práva
v nejširší míře. Je ovšem otázka do jaké míry Sovětský svaz daná práva naplňoval vzhledem ke svým
ekonomickým možnostem.
„Liberální státy se nepokoušejí řešit problém nerovností ve společnosti socialismem, ale
vytvořením tzv. „welfare state“, ve kterém by žádný občan neměl už nikdy mít nedostatek základních
životních potřeb jako je jídlo a ošacení, přístřešek, zdravotní péče, a podpora ve stáří nebo
v invaliditě.“97
První ústavou výslovně zakotvující sociální práva pak zřejmě byla německá výmarská říšská
ústava z roku 1919 („Weimarer Reichsverfassung“).98 Příkladem může být článek 161 této Ústavy: „K
zachování zdraví a pracovní schopnosti, k ochraně mateřství a k péči proti ekonomickým důsledkům
stáří, slabosti a změně života, vytváří Říše rozsáhlý systém pojištění za přiměřeného spolupůsobení
pojištěnce.99“ Článek 161 tedy už vytváří povinnost státu k určitému konání.
V tom byl a v určitém smyslu stále je spatřován hlavní rozdíl mezi lidskými právy první a druhé
generace. U základních občanských práv převažuje povinnost státu zdržet se jistého konání, zatímco u
sociálních práv je výrazně v popředí povinnost státu konat.100 Sociální práva mohou tedy slovy Roberta
Alexy101 označena za práva na pozitivní jednání státu (práva na plnění v užším smyslu). Tento základní
rozdíl pak často vede k názoru, že sociálním právům musí být už principiálně poskytnuta nižší úroveň

Boučková P.: Rovnost a sociální práva, 1. Vyd.. Praha: Auditorium, 2009, str. 25.
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ochrany v podobě jejich restriktivního výkladu.102 Nicméně tento rozdíl se smývá už od doby rozmachu
lidských práv po druhé světové válce. Sociální práva zakotvena na stejné úrovni bez jakéhokoliv
oddělení i v jednom z nejzásadnějších poválečných dokumentů, který se týká ochrany lidských práv –
Všeobecné deklaraci lidských práv.103
Podle Boučkové104 dokonce ztratilo odlišení sociálních práv od základních lidských práv
význam, protože pozitivní závazek konat byl dovozen i u práva na život, na svobodu a na lidskou
důstojnost. Příkladem je rozhodnutí ESLP ve věci Marckx v. Belgie, kde soud mimo jiné judikoval, že
stát může mít kromě negativního závazku nezasahovat do rodinného života i pozitivní závazky nutné
pro efektivní „respektování rodinného života“.105
Konkrétnější je rozhodnutí ESLP ve věci Renolde v. Francie,106 kde bylo rozhodnuto, že
francouzské státní orgány měly povinnost ochránit život Josefa Renoldeho, který spáchal sebevraždu,
když byl umístěn do vazby. Stačil nedostatek kontroly nad užíváním léků pane Renoldeho, nebylo
shledáno žádné další pochybení státních orgánů.107 Je však otázkou, jestli nedochází spíše k nalézání
některých sociálních práv už v rámci základních lidských práv a samostatný katalog sociálních práv
pouze základní práva dotváří a upřesňuje, jak to v jiných státech tvoří judikatura soudů.108
Kratochvíl109 obdobně vyvrací podle něj hlavní v literatuře zmiňované rozdíly mezi
občanskými a sociálními právy, tedy že pouze sociální práva jsou na rozdíl od občanských pozitivní,
finančně náročná, progresivní a kolektivní.
Zřejmě však nelze s úspěchem tvrdit, že by žádný rozdíl mezi těmito dvěma generacemi práv
neexistoval alespoň v českém právním prostředí. Přestože se u obou typů práv vyskytuje jak složka
pozitivního závazku státu konat tak finanční náročnost, tak pro sociální práva tyto charakteristiky
nejméně v představě ústavodárce ČSFR převažovaly, jak přesvědčivě dokládá Jirásková.110 O této

Srovnej např. Wintr J. a Antoš M.: Proč se zabývat sociálními právy v: Wintr, J., Antoš M. (eds.): Sociální
práva, 1.Vyd., Praha: Leges, 2011, str. 7-14.
103
Srovnej např. Alfredsson, G.; Eide, A. (eds.): The Universal Declaration of Human Rights: a common standard
of achievement, The Hague; London: M. Nijjhoff, 1999.
104
Boučková, P.: Rovnost a sociální práva…, str. 26.
105
Rozsudek ESLP ze dne 13. června 1979, Marckx v Belgie (stížnost č. 6833/74).
106
Rozsudek ESLP ze dne 16. září 2008, Renolde v. Francie (stížnost č. 5608/05).
107
Pro další judikaturu dovozující pozitivní závazky ze základních práv srovnej např. Kratochvíl, J.: Sociální práva
v Evropské úmluvě na ochranu lidských práv a Mezinárodním paktu o občanských a politických právech, 1.Vyd., Beroun,
Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010, str. 31.
108
Tamtéž, str. 63-67
109
Tamtéž, str. 23-41.
110
Jirásková, V.: Koncepce sociálních práv v ústavním pořádku České republiky, in: Gerloch A., Šturma P. a kol.:
Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století, 1.Vyd., Praha: Auditorium, 2011.
102
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představě ústavodárce svědčí i vyjádření některých poslanců České národní rady v době projednávání
LZPS, např. Miloslava Výborného, Dagmar Burešové.111
Lze tedy shrnout, že „sociální práva lze definovat jako kategorii lidských práv, jenž
prostřednictvím zásady solidarity, ochrany společensko-ekonomicky znevýhodněných skupin a plošnou
garancí nárokové dostupnosti významných statků směřuje k naplnění práva každého člověka na lidsky
důstojnou existenci a kvalitu života i bez ekvivalentního protiplnění.“112
Z toho můžeme dovodit i základní znak, kterým se sociální práva odlišují od práv
hospodářských a kulturních. „Sociální práva jsou vyjádřením úrovně, v jaké musí být statky dostupné
plošně všem.“113
Sociální práva můžeme dále vnitřně klasifikovat:114
1) dle subjektu:
a. právo mají občané ČR
b. dané právo mají všechny fyzické osoby bez ohledu na občanství
2) dle předmětu:
a) sociální podpora: snaha řešit určitou sociální událost
b) sociální péče: řešení kritické sociální situace
c) ochrana znevýhodněných skupin
d) plošné zpřístupnění určitých statků

3.2

Specifický výklad sociálních práv
Do ústavního pořádku České republiky jsou představy o specifickém postavení sociálních práv

zmíněné v předchozí kapitole promítnuty v podobě článku 41 odst. 1 LZPS, který stanovuje:
„Práv uvedených v čl. 26, čl. 27 odst. 4, čl. 28 až 31, čl. 32 odst. 1 a 3, čl. 33 a 35 Listiny
[některých sociálních práv] je možno se domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení
provádějí.“
V judikatuře Ústavního soudu je to asi nejpřesněji vyjádřeno v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 2/08: „U
sociálních práv lze konstatovat, že jejich souhrnným omezením je právě skutečnost, že nejsou, na rozdíl
např. od základních práv a svobod, přímo vymahatelná na základě Listiny. Jejich omezenost spočívá
Wintr, J.: Výklad sociálních práv v českém právu, in: Gerloch A., Šturma P. a kol.: Ochrana základních práv a
svobod v proměnách práva na počátku 21. století, 1.Vyd., Praha: Auditorium, 2011.
112
Pokorný, R.: Postavení sociálních práv v Listině..., str. 176.
113
Tamtéž.
114
Tamtéž, str. 178-179.
111
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právě v nutnosti zákonného provedení, které je ovšem zároveň podmínkou konkrétní realizace
jednotlivých práv.“115
Článek 41 odst. 1 LZPS by sám o sobě dokonce mohl vést až k závěru, že sociální práva nejsou
samy o sobě přímo judikovatelná ústavním soudem. Taková interpretace by však vedla k tomu, že by
v podstatě všechna ustanovení o sociální právech uvedená v LZPS měla jen jakýsi deklaratorní
charakter. Normativního charakteru by nabývaly až v podobě provádějících zákonů, což neodpovídá
právní síle LZPS a tedy ani podstatě lidských práv dle Alexyho, který tvrdí, že základní práva jsou
natolik důležitá, že o nich nemůže rozhodovat pouze parlamentní většina.116 Tento předpoklad Alexy,
byť v lehce pozměněné podobě, vztahuje i na práva sociální.117
Lze tedy souhlasit s Kratochvílem,118 že uvedená práva jsou judikovatelná Ústavním soudem.
V podmínkách českého ústavního pořádku je to díky článku 4 odst. 4 LZPS, který stanovuje:
„Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty
a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena.“
Rozhodně se zdá být možná abstraktní kontrola ústavnosti v podobě přezkoumání návrhu na
zrušení zákona pro rozpor s čl. 4 odst. 4 Listiny. Tento předpoklad je pak potvrzen i v judikatuře
Ústavního soudu.119
Zdá se přípustná i možnost ústavní stížnosti pro porušení čl. 4 odst. 4 Listiny ve spojení s jiným
základním právem (například domáhat se práva na základní zdravotní péči pomocí čl. 6 odst. 1 Listiny
zaručujícím právo na život).120 Další možnost je postup obecného soudu dle čl. 95 odst. 2 Ústavy, jak
se i stalo v řízení Pl. ÚS 8/07. V posledním případě zbývá možnost domoci se ústavní stížností nároků
zakotvených v prováděcích zákonech, pokud stěžovateli bylo toto právo upřeno soustavou obecného
soudnictví, lze se tedy dožadovat ústavně konformní aplikace zákona. Autor práce zároveň souhlasí
s názorem Jana Wintera,121 že „naprosto nepřípustný by byl výklad, podle něhož by mohl ústavní
stěžovatel postupem dle § 74 zákona o Ústavním soudu navrhnout zrušení zákona nebo jeho ustanovení
též pro rozpor s některým z článků Listiny vypočtených v čl. 41 odst. 1 Listiny.“

115

Bod 52.
ALEXY, R.: Theorie der Grundrechte.., str. 406.
117
Tamtéž, str. 410.
118
Kratochvíl, J.: Judikovatelnost sociálních práv: nějaké mezery?, Právník roč. 146, č. 11, 2007, str. 1161-1188
119
Srovnej např. nálezy sp. zn. Pl. ÚS 1/08, Pl. ÚS 2/08 nebo Pl. ÚS 36/11.
120
Srovnej Kratochvíl, J.: Sociální práva v Evropské úmluvě na ochranu lidských…, str. 48 a násl.
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Wintr, J.: Výklad sociálních práv v českém právu…, str. 152.
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Dá se tedy uzavřít, že „sociální práva jsou jako všechna základní práva a svobody primárně
veřejnými subjektivními právy vůči státu, jimž odpovídají jisté povinnosti státu vůči nositeli základního
práva“ 122 a jsou obdobně judikovatelná ústavním soudem. Přesto jsou v jistých ohledech specifická,
jak z normativního hlediska dle čl. 41 odst. 1 LZSP, tak i z faktického hlediska, o čemž může svědčit
například jednoduché porovnání výdajů ČR na zdravotnictví v porovnání s výdaji na zajištění
spravedlivého soudního procesu, a měla by tudíž být posuzována alespoň do určité míry odlišně od
základních práv.
Z předchozího výkladu vyplývá, že sociální práva vyžadují jiný typ přezkumu. Waldron
definuje dvě možnosti přezkumu, a to silný a slabý model.123 Silný model umožňuje soudům zrušit
normu, která je v rozporu se základními právy, naopak slabý model umožňuje soudu toliko takovou
normu neaplikovat, aniž by ji ovšem zrušil. Tushnet, pak argumentuje, že by z mnoha důvodů bylo
vhodné preferovat slabý model přezkumu.124 Young definuje pět možností, jak k tomuto problému
mohou ústavní soudy přistoupit:125
1) Uctivý přezkum, kde je ústavní soud velmi zdrženlivý zvrátit rozhodnutí zákonodárce a
činí tak pouze v případech, kdy je porušení práv zcela zřejmé
2) Konverzační přezkum, kde ústavní soud vede se zákonodárnou mocí jakýsi dialog, tzn.,
samy nemají pravomoc určitou úpravu zrušit, pouze vedou s legislativou dialog, ve kterém
se snaží dosáhnout řešení konformního s lidskými právy
3) Experimentální přezkum, kde ústavní soud rozhodne o porušení určitého základního
práva a pak „pošťouchne“ zákonodárce, aby dané opatření upravil s tím, že mu k tomu
poskytne určitou lhůtu
4) Řídící přezkum, ve kterém ústavní soud navrhne opatření nutná k nápravě rozporu
s ústavním právem a následně případně i kontroluje zavádění těchto opatření

122
Wintr, J.: Čl. 31, str. 645; dle Wagnerové by bylo možno považovat sociální práva za určité institucionální
garance (viz odlišné stanovisko soudkyně Wagnerové k nálezu Pl. ÚS 1/08). Tuto myšlenku nezavrhuji, ale přidržím se
standardnějšího výkladu.
123
Waldron, J.: The Core of the Case against Judicial Review, Yale Law Journal, roč. 115, 2006, str. 1335-1336.
124
Tushnet, M.: Weak Courts, Strong Rights. Judicial Review and Social Welfare Rights in Comparative
Constitutional Law, Princeton, Oxford: Princeton University Press, 2008, str.80 a násl.
125
Young, K. C.:A Typology of Economic and Social Rights Adjucation: Exploring the Catalyctic Function of
Judicial Review, International Journal of Constitutional Law, roč. 8, č. 3, 2010, str. 392 a násl.
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5) Nekompromisní přezkum, kde ústavní soudy využívají velmi striktního přezkumu a
nedávají zákonodárci žádné možnosti nápravy, buď dané opatření zruší anebo dokonce
disponují pravomoci ponechat dané opatření s určitými dodatky
Samozřejmě jak poznamenává Ondřejek jednotlivé ústavní soudy nemusí pro všechny případy
svého rozhodování nastavit pouze jeden způsob přezkumu, ale tyto způsoby se mohou lišit i v rámci
jednotlivých typů soudních rozhodnutí ohledně sociálních práv. 126
Na této škále osciluje dle různých případů z oblasti sociální práv ESLP127 i Ústavní soud ČR.
Ústavní soud v rámci své judikatury aplikuje poměrně přísné testy na situace, kdy je ve vztahu
k sociálním právům dotčen princip rovnosti.128 Naopak v pro tuto práci zásadním nálezu o
zdravotnických poplatcích se Ústavní soud pohybuje na druhé straně škály, když dovozuje: „Posoudit
otázku účelnosti, vhodnosti a sociální spravedlnosti zákonné úpravy v této oblasti je pouze v pravomoci
zákonodárce, do jehož činnosti Ústavní soud, kromě případů zjištěné neústavnosti, zasahovat nemůže.
Jedná se totiž o otázky v podstatě politické, kam primárně spadá i celá oblast tzv. sociálních práv.“129
Spíše někam blíže k uctivému přezkumu se na této škále zřejmě nachází i test rozumnosti,130
který Ústavní soud použil v rámci rozhodnutí o ústavnosti poplatků ve zdravotnictví.131

3.3

Test Racionality132
Ze snahy Ústavního soudu o sebeomezení a dání volnosti uvážení zákonodárce vzešel test

racionality. Poprvé ho byť v okleštěné podobě Ústavní soud použil v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 61/04:
„Testem ústavnosti v tomto smyslu projde taková zákonná úprava, u níž lze zjistit sledování nějakého
legitimního cíle a která tak činí způsobem, jejž si lze představit jako rozumný prostředek k jeho
dosažení, byť nutně nemusí jít o prostředek nejlepší, nejvhodnější, nejúčinnější či nejmoudřejší.“133
V tomto nálezu tedy Ústavní soud vychází z těchto dvou otázek:
Ondřejek, P.: Spory mezi zákonodárnou a soudní mocí při výkladu a prosazování sociálních práv, In: Wintr, J.
a Antoš, M. (eds.): Sociální práva, 1.Vyd., Praha: Leges, 2011, str. 60.
127
Pro konkrétní judikaturu z této oblasti viz Boučková, P.: Rovnost a sociální práva…, str. 61-65.
128
Srovnej Ščotková, A.: Rovnost a zákaz diskriminace v judikatuře Ústavního soudu ČR, In: Bobek, M.,
Boučková, P., Kühn, Z. (eds.): Rovnost a diskriminace, 1. vyd., Praha: C. H. Beck, 2007, str. 175-202.
129
Pl. ÚS 1/08, bod 90.
130
V této práci nazýván synonymně testem racionality.
131
Je ovšem pravdou, že Ústavní soud v novějších nálezech uplatňuje princip racionality poněkud přísněji a
poměrně často ho využívá k derogaci některých ustanovení právních předpisů (viz. např. nález sp. zn. Pl.ÚS 1/12 nebo
ostatně i obnovený přezkum ústavnosti regulačních poplatků v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 36/11).
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V některých pracích je nazýván testem opodstatněnosti, např. Boučková, P.: Rovnost a sociální práva…, str.
84 a násl., Broz, J.: Princip proporcionality a socioekonomická práva. Lze poměřovat sociální práva s liberálními? in: Wintr,
J.; Antoš, M. (eds.): Sociální práva, 1.Vyd., Praha: Leges, 2011, str. 62-74.
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Nález Ústavního soudu ze dne 5. 10. 2006 sp. zn. 61/04 (podmínky vyhlášení stávky), odst. 41.
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1) Sleduje úprava legitimní cíl?
2) Lze si prostředek k dosažní cíle představit jako rozumný (ne nutně nejlepší,
nejvhodnější, nejúčinnější či nejmoudřejší)
V nálezu o regulačních poplatcích ve zdravotnictví Ústavní soud dovozuje, že by posouzení
těchto dvou mělo předcházet zjištění, jestli se v daném případě zákon nezasahuje do samého
„esenciálního obsahu sociálního práva“. Test racionality je tak finálně tvořen čtyřmi po sobě jdoucími
kroky:134
1)

vymezení smyslu a podstaty sociálního práva, tedy určitého esenciálního obsahu.

2)

zhodnocení, zda se zákon nedotýká samotné existence sociálního práva nebo jeho skutečné
realizace (esenciálního obsahu).

3)

posouzení, zda zákonná úprava sleduje legitimní cíl; tedy zda není svévolným zásadním
snížením celkového standardu základních práv

4)

zvážení otázky, zda zákonný prostředek použitý k jeho dosažení je rozumný (racionální),
byť nikoliv nutně nejlepší, nejvhodnější, nejúčinnější či nejmoudřejší.

Přičemž v případě, že se zákon dotýká esenciálního obsahu sociálního práva, přistoupí Ústavní
soud místo kroků 3 a 4 k testu proporcionality.135
Překvapivě stejný test není využit ve skoro souběžně rozhodnutém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 2/08,
který prohlásil ze neústavní ustanovení o neproplácení prvních tří dnů nemocenské. Wintr dokonce
ukazuje,136 že kdyby byl test racionality použit ve stejné podobě jako v případě posuzování poplatků
ve zdravotnictví, tak by Ústavní soud pravděpodobně musel dané ustanovení prohlásit za souladné
s Ústavním pořádkem a ponechat v platnosti. Poukazuje tak na zřejmou nekonzistentnost
v rozhodování Ústavního soudu o sociálních právech.
Když však Ústavní soud zkoumal neproplácení nemocenské podruhé, tak už test racionality ve
výše zmíněné podobě používá a v souladu s názorem Wintera dochází k závěru, že úprava karenční
doby tentokrát už protiústavní není.137 Relevantní rozdíl mezi úpravou zrušenou nálezem sp. zn. Pl. ÚS
2/08 a novou úpravou shledal Ústavní soud toliko ve zrušení povinnosti platit v karenční době pojistné

Pl. ÚS 1/08, bod 103.
Tamtéž, bod 104.
136
Wintr, J.: První tři dny nemoci bez nemocenského…, str. 31-39.
137
Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 54/10.
134
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na nemocenské pojištění a v nově zakotvené povinnosti zaměstnavatele hradit zaměstnanci náhradu
mzdy až do 21. dne nemoci.
Souhlasím se soudcem Musilem, že taková změna navíc podústavního práva není dostatečná
k tomu, aby bez dalšího došlo ke změně názoru Ústavního soudu, zvláště když ten se ani nevypořádal
s množstvím dalších argumentů, které sám uvedl v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 2/08.138 Jediné co lze „přivítat
je podrobné odůvodnění čtyř kroků testu racionality, které mohou být předmětem kritického
hodnocení.“139
Dalším nabouráním konzistentnosti rozhodování je pak jedno z posledních rozhodnutí
Ústavního soudu v oblasti sociálních práv sp. zn. Pl. ÚS 36/11, kde Ústavní soud mimo jiné zrušil
ustanovení zvyšující poplatek za pobyt v nemocnici z 60 Kč na 100 Kč, což sice znamená citelné
navýšení, nicméně musím tentokrát souhlasit se menšinovým názorem pěti ústavních soudců, podle
kterého to rozhodně není samo o sobě důvodem ke změně názoru Ústavního soudu, jak už bylo
vyjádřeno výše v kapitole 1.2.
V tomto nálezu je tedy opět použit test racionality v nezměněné podobě, což by mělo přispívat
ke konzistentnímu rozhodování, nicméně v praktické aplikaci se tak příliš neděje, což jen potvrzuje
výše zmíněnou kritiku nekonzistentnosti rozhodování Ústavního soudu.
Velmi kritizovanou částí testu je i posuzování esenciálního obsahu. Obecně je toto kritérium
velmi problematické ze dvou důvodů. Zaprvé koliduje s vyjádřenou vůli Ústavního soudu
k sebeomezení.140 Zadruhé je zvláštní, že i esenciální obsah práv jde omezit a to dle zásady
proporcionality. Jak konstatuje Ondřejek, znamená to snad, že existuje ještě jakési „menší“ jádro
daných práv nebo rovnou možnost naprostého vyprázdnění daného práva, což by však bylo plně
v rozporu s dosavadním výkladem Ústavního soudu o nemožnosti takového vyprázdnění dle čl. 4 odst.
4 LZPS
Bylo by tedy vhodné zavést poněkud přesnější a univerzálnější test pro přezkum ústavnosti
právních předpisů, které jsou potencionálně v rozporu se sociálními právy. Pokus o použití takového
testu bude předmětem následující kapitoly. Pravidelné využití takového testu by možná i pomohlo
zmírnit kritiku, že Ústavní soud degraduje sociální práva, když je nepřezkoumává stejnou metodologií
přezkumu v podobě testu proporcionality.141
Tamtéž, odstavce 16 a 17 separátního vota soudce J. Musila.
Ondřejek, P.: Princip proporcionality a jeho role…, str. 168.
140
Viz Wintr, J.: První tři dny nemoci bez nemocenského…, str. 38.
141
Pokorný, R.: Postavení základních práv v Listině…, str. 192-200.
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3.4

Intenzita přezkumu jako součást testu proporcionality pro výklad sociálních

práv
V předchozím výkladu bylo prokázáno, že je třeba k sociálním právům přistupovat v rámci
přezkumu ústavnosti odlišně od práv občanských. Intenzita přezkumu jako součást testu
proporcionality je jednou z možností, jak vyřešit tento problém v rámci jednoho univerzálního testu
místo zbytečné tvorby testů nových.
Začlenění intenzity přezkumu do rozhodování ústavních soudů vyplývá hlavně z dělby moci
mezi mocí zákonodárnou a soudní. Fuller a Winston tvrdí, že soudy by neměly rozhodovat o
problémech, které se dotýkají velkého množství lidí.142 Využívají extrémní příklad, že jen těžko mohou
být soudy určeny k rozhodování o všech cenách v ekonomice. Zdůvodňují to dvěma argumenty. Zaprvé
ceny je potřeba řídit pružněji než jak je toho schopno soudnictví.143 Mnohem podstatnější je ale druhý
důvod a to ten, že takové rozhodnutí má nedozírné následky pro mnoho subjektů, které se žádným
způsobem nemohou účastnit rozhodování pomocí vlastní argumentace. „Je to jako pavučina, zatáhnutí
za jednu nit povede velmi komplikovaným způsobem k rozšíření pnutí po celé pavučině.“144
Intenzitu přezkumu rozvíjí ve spojením s principem proporcionality zejména britský profesor
Julian Rivers,145 který ve své práci vychází hlavně z postulátů formulovaných ohledně lidských práv
již Alexym. Rivers tvrdí, že v praxi je v podstatě nemožné znát přesný dopad určitého právního
předpisu a je to tím obtížnější, čím méně je pro to podkladů. Je tedy potřeba rozlišit „strukturální“ a
„epistemickou“ diskreci. Strukturální znamená možnost zákonodárce zvolit způsob, jakým dosáhne
určitého cíle.146 Naproti tomu „epistemická diskrece vyplývá z neznalosti a je rozdělena na diskreci
empirickou a normativní“147. Epimestická empirická diskrece vyplývá z nedostatečné znalosti faktů
(například, o kolik se zavedením přísnější pokut za nedodržování rychlosti sníží počet úmrtí na silnici).
Normativní diskrece nastává, i když jsou všechny informace dostupné a je obsažena ve třech krocích:

142

Fuller, L. L.; Winston, K. I.: The Forms and Limits of Adjudication. Harvard Law Review, 1978, str. 393 a

násl.
Je ostatně otázka, jestli něčeho takového je schopen jakýkoliv „centrální plánovač“, alespoň teorie rozptýlených
znalostí takovou možnost zcela vylučuje. Blíže viz Hayek, F. A.: The Use of Knowledge in Society, The American
Economic Review, roč. 35, č. 4, 1945, str. 519-530.
144
Fuller, L. L. and Winston, K. I.: The Forms and Limits of Adjudication..., str. 395.
145
V následujících odstavcích je probrána metodologie z: Rivers, J.: Proportionality, Discretion and Second Law
of Balancing…, str. 167-188.
146
Dle zásady poměřování je ovšem omezen pouze na takové možnosti, které jsou v rovnováze s narušením
určitého základního práva.
147
Rivers, J.: Proportionality, Discretion and Second Law of Balancing…, str. 177.
143
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1) ordinální porovnání rozdílných zásahů do jednoho principu. (např. výše zmiňované právo
na ochranu osobnosti: celebrita vs. jiná fyzická osoba)
2) zjištění abstraktní relativní hodnoty práva (například právo na život je většinou považováno
za „hodnotnější“ než právo na svobodu projevu, ale těžko se dá říct o kolik)
3) porovnání konkrétních hodnot (například umíme porovnat různé zásahy do práva na
ochranu osobnosti, zároveň umíme porovnat i různé zásahy do práva na svobodu projevu,
ale neumíme tyto dvě škály porovnat.
Dle Riverse by se pak soudní rozhodování v rámci zásady proporcionality, kvůli výše zmíněné
existenci diskrece na straně zákonodárce, mělo řídit i druhým zákonem poměřování, který reflektuje
intenzitu přezkumu: „Čím závažnější je porušení práva, tím intenzivnější by měl být i jeho přezkum.“148
Konkrétně to znamená například, že závažnější porušení práva umožňuje nižší diskreci zákonodárce,
požaduje po něm důkladnější ex ante obhájení faktických účinků zákona.
V české jurisprudenci rozpracovává myšlenku využití rozdílné míry intenzity přezkumu
v oblasti sociálních práv Broz, který v případě sociálních práv považuje za vhodné zaměnit test
potřebnosti za test opodstatněnosti stricto sensu.149 Tím míní, že „soud by se již příště neměl při
abstraktní kontrole ústavnosti ptát, zda je přijatý zákon nejvhodnější, ale zda lze očekávat jeho
dostatečnou účinnost při základním zohlednění možnosti kolize s konkurujícími si právy.“150 Tento
způsob je ve své podstatě i v souladu s principem sebeomezení, který využívá v oblasti sociálních práv
Ústavní soud. Navíc je tímto způsobem zmírněn i problém, že ve své podstatě pro každou úpravu by
bylo možné najít alternativní úpravu, která by dle principu nutnosti zasahovala do práva méně.151
Evropský soud pro lidská práva (dále jen „ESLP“) ve svém známém rozhodnutí Handyside
proti Spojenému království152 dovodil doktrínu „margin of appreciation“, která uznává možnost
orgánů smluvních států k omezení některých práv garantovaných Úmluva o ochraně lidských práv a
základních svobod (dále jen „Úmluva“), v tomto případě konkrétně práva na svobodu projevu dle čl.
10 Úmluvy. Tato možnost však nemůže být neomezená, podléhá tudíž omezením a tedy i dozoru ze
strany ESLP.153

Tamtéž, str. 187.
Broz, J.: Princip proporcionality a socioekonomická práva…, str. 62-74.
150
Tamtéž, str. 69.
151
Sadurski, W.: Rights before Courts. A Study of Constitutional Courts in Postcommunist States of Central and
Eastern Europe. Dodrecht: Springer, 2008, str. 268-269.
152
Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 7. 12. 1976 (stížnost č. 5493/72).
153
Tamtéž, bod 49.
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149
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Fordham a de la Mare dovozují hned devět případů, ve kterých ESLP uplatňuje rozdílnou
intenzitu přezkumu.154 Tento výčet je samozřejmě demonstrativní. Jeden z těchto případů nastává ve
chvíli, kdy dochází ke kolizi dvou základních práv s rozdílnou povahou. Například právo na život dle
čl. 2 odst. 2 Úmluvy podléhá velmi přísnému přezkumu,155 stejně tak je velmi přísně zkoumána i
ochrana soukromí v oblasti sexuálního života.156 Naopak slabšímu přezkumu podléhají práva v oblasti
ochrany majetku.157
Souhrn zbylých případů poskytuje Ondřejek158 a sám shrnuje výčet případů, kdy by mělo dojít
k rozdílné intenzitě do čtyř obecnějších bodů:159
1) Povaha dotčených práv a veřejných zájmů – určení kontextů, v nichž si práva zaslouží
podstatnou ochranu
2) Povaha prvků právních vztahů (subjekt, objekt, obsah) vyplývající ze základního práva
3) Intenzita zásahu do základního práva a možnost alternativní ochrany ze strany soudních
orgánů
4) Kontext demokratického právního státu, popřípadě relevantní zahraniční praxe a jiné
okolnosti případu
Samozřejmě přesné vymezení těchto bodů a případných dalších může dát jen konkrétní
judikatura, bohužel počet rozhodnutí Ústavního soudu ČR není v tomto směru příliš objemný. Nicméně
například v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 3/02 Ústavní soud konstatoval, že záleží i na intenzitě zásahu pokuty
do vlastnického práva. Obecně se zdá, že Ústavní soud je stejně jako ESLP (viz výše) ochoten
mírnějšího přezkumu zásahů do práva vlastnického. Jako příklad může sloužit nález sp. zn. Pl. ÚS
7/03, kde došlo ke konfliktu práva vlastnického a veřejného statku v podobě preventivního zajištění
prostředků pro náhradu škody při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
Dalším příkladem může být odlišení mírnějšího přezkumu aplikací testu proporcionality
v podobě vyloučení toliko extrémní disproporcionality vyjádřené v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 6/05. V tomto
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Fordham, M. and de la Mare, T.: Identifying the Principle of Proportionality In: Jowell, J. and Cooper, J. (eds.):
Understanding Human Rights Principles, Oxford and Portland: Hart Publishing, 2001, str. 55-59.
155
Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva McCann proti Spojenému království ze dne 5. 9. 1995 (stížnost
č. 18984/91).
156
Rozsudek Evropského soudu pro liská práva ve věci Dungeon proti Spojenému království ze dne 22. 10. 1981
(stížnost č. 7525/76).
157
Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Lithgow a ostatní proti Spojenému království ze dne 8.
7. 1986 (stížnosti č. 9006/80, 9262/81, 9263/81, 9265/81, 9266/81, 9405/81).
158
Ondřejek P.: Princip proporcionality a jeho role…, str. 88-91.
159
Tamtéž, str. 92-93.
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nálezu je připodobněn klasický test proporcionality k americkému suspect classification testu, zatímco
vyloučení toliko extrémní disproporcionality bylo pojmenováno jako rational basis test.160 Bohužel ani
zde Ústavní soud nijak nerozvádí, jak přesně má vypadat metodika tohoto testu. Nicméně i na základě
mírnějšího přezkumu dospěl k závěru, že prekluzivní dvouletá lhůta na převod do vlastnictví po
rozhodnutí Pozemkového úřadu je protiústavní.
V jednom z novějších nálezů sp. zn. Pl. ÚS 28/09,161 pak Ústavní soud obecně dovodil, že
vhodnou metodologií pro přezkum ústavnosti daní, poplatků případně jiných obdobných zákonem
stanovených dávek, je aplikace zásady proporcionality ve smyslu vyloučení toliko extrémní
disproporcionality.
Poslední zmíněné nálezy vedou Holländera k závěru, že Ústavní soud „opustil univerzalitu
zásady proporcionality v případě, v němž se posuzování ústavnosti zákona či jiného právního předpisu,
anebo ústavnosti soudního rozhodnutí či jiného zásahu orgánu veřejné moci, odvíjí od posouzení kolize
mezi základními právem, resp. svobodou a určitým typem veřejného dobra.“162
Dle mého názoru by tyto nálezy ještě byly slučitelné se zásadou proporcionality v podobě
odlišné intenzity přezkumu v případě, že by metodologie testu zkoumající toliko extrémní
disproporcionalitu byla Ústavním soudem vyjádřena pregnantně a bylo by možné předem odhadnout,
jak bude aplikována. Za odklon od univerzálního používání testu proporcionality už ale považuji test
racionality používaný v oblasti abstraktního přezkumu ústavnosti právních předpisů, které jsou sto
narušovat sociální práva. V následující kapitole se tedy pokusím o využití univerzálního testu
proporcionality se zakomponováním intenzity přezkumu v podobě testu opodstatněnosti stricto sensu
namísto testu potřebnosti.

160
Pro kritiku nesprávného použití uvedené terminologie srovnej Kühn, Z: K některým otázkám vyvolaným
nálezem Ústavního soudu…, str. 48.
161
Bod 43.
162
Holländer, P.: Filozofie práva…, str. 233.
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4

Případová studie: regulační poplatky ve zdravotnictví
V této kapitole se zaměřím na využití předchozích poznatků pro zhodnocení ústavnosti

regulačních poplatků. V první části se pokusím o přesnější definici esenciálního obsahu práva na
bezplatnou péči, ve druhé části se zaměřím na empiricky změřitelné dopady regulačních poplatků a to
jak ex ante tak ex post a v poslední části na základě těchto argumentů a metodologie vytvořené
v předcházejících kapitolách provedu test proporcionality, který je specificky přizpůsoben sociálním
právům pomocí odlišné intenzity přezkumu.

4.1

Výklad práva na bezplatnou zdravotní péči
Předmětem kritiky nálezu sp. zn. 1/08 se stala i definice esenciálního obsahu práva na

bezplatnou zdravotní péči. Většina osmi soudců se vyjádřila, že „esenciálním obsahem (jádrem) čl. 31
věty druhé Listiny je ústavní zakotvení obligatorního systému veřejného zdravotního pojištění, který
vybírá a kumuluje prostředky od jednotlivých subjektů (plátců), aby je mohl na základě principu
solidarity přerozdělit a umožnit jejich čerpání potřebným, nemocným, chronikům. Ústavní garanci, na
základě které se bezplatná zdravotní péče poskytuje, požívá pouze a jenom suma takto shromážděných
prostředků.“163
Jak upozorňuje soudce Rychetský, toto právo zcela vybočuje z předchozí judikatury Ústavního
soudu, kdy byl za subjekt tohoto práva považován občan ČR. Tato definice neodpovídá ani obecně
přijímané definici sociálních práv jako druhu subjektivních veřejných práv, která byla přijata v této
práci, proto se pokusím vymezit esenciální obsah práva na bezplatnou zdravotní péči.
Právo na bezplatnou zdravotní péči je obsaženo ve druhé větě čl. 31 LZPS:
„Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na
zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.“
Ze samotné dikce ustanovení vyplývá, že z hlediska subjektu se jedná o právo pouze pro občany
České republiky ne však pro „prostředky shromážděné ze zdravotního pojištění“. Z hlediska předmětu
je třeba toto právo dle metodologie popsané v kapitole 3.1 zařadit do kategorie práv, která plošně
zpřístupňují určité statky, v tomto případě tedy zdravotní péči.
Nejsložitějším interpretačním problémem daného článku je bezesporu význam „bezplatnosti“.
Pro rozbor tohoto pojmu bude využito tradičních metod zmíněných výše.164

163
164

Bod 106.
Viz kapitola 2.1.
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Nejprve bude využit gramatický neboli jazykový výklad. Etymologicky je slovo platit
pravděpodobně odvozené od slova "platъ" = kus tkaniny, šátek.165 Tento kus tkaniny v té době fungoval
v podstatě jako měna. Dalo by se tedy usuzovat, že i v moderním vyjádření bude význam slova
obdobný ve smyslu směňovat měnu (České koruny) za určité zboží či službu. Lze tedy přisvědčit
učebnicovému výkladu, který odlišuje slova platit a hradit a tvrdí, že podle tohoto ustanovení občan
zdravotní péči přímo neplatí, ale přispívá na její úhradu placením pojistného.166
K podpoření tohoto výkladu můžeme dojít i pomocí historického výkladu, tedy zjištěním jakým
způsobem tento článek vznikal. V návrhu LZPS z České národní rady totiž pojem bezplatnosti zcela
chyběl,167 místo toho bylo zakotveno toto znění: „Občané mají právo na volbu lékaře a zdravotnického
zařízení, na zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.“168 Poslanec
Výborný poté zdůraznil, že bezplatnost byla vypuštěna záměrně: „Nepřehlédli jste, že ve společné
zprávě bylo vypuštěno slovo bezplatné, a to z důvodu, že je pravděpodobně nemožné říci, že něco je
poskytováno bezplatně. Vždy musí být někým, nějak a z něčeho placeno, ať už je to z daní, z
nemocenského pojištění nebo jiných zdrojů.“ 169 Subjektivní teleologický výklad by vedl k závěru, že
účelem čl. 31 LZPS je, aby občan jakožto subjekt práva na bezplatnou zdravotní péči nebyl nucen
přímo platit. Poslanec Výborný totiž zřejmě rozdíl mezi pojmy „platit“ a „hradit“ necítil, Federální
shromáždění však alespoň implicitně zřejmě ano.
Ústavní soud však bez dalšího vysvětlení pomocí subjektivního teleologického výkladu smetl
s poukazem, že „zejména v oblasti sociálních práv by mohl za určitých podmínek nastat i rozpor mezi
vůli ústavodárce a dobovou politickou realitou.“170 Už však dále nevysvětluje, jaký by tento rozpor
měl být. V souladu se soudcem Musilem považuji toto vyjádření přinejmenším za „poněkud nejasně
formulované“.171 Zvláště, když v případě sp. zn. Pl. ÚS 66/04 vzal argument historií LZPS v potaz.172
Systematická metoda interpretace vede k závěru, že požadavek na bezplatnost je zakotven
pouze ve výše zmíněném čl. 31 LZPS a pak v právu na „bezplatné vzdělávání na základních a středních
školách“ dle čl. 32 odst. 2 LZPS. V ostatních případech pak poskytuje spíše neurčité výrazy (např. dle
Holub, J.; Lyer, S.: Stručný etymologický slovník jazyka českého: se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a
cizím. Praha: SPN, 1978.
166
Suchánek, R. in Pavlíček, V. a kol.: Ústavní právo České republiky, část 2., Praha: Linde, 2004, str. 211
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Zatímco v návrhu Slovenské národní rady bezplatnost zakotvena byla.
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Tisk Federálního shromáždění č. 331, označeno pod článkem 30.
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Stenoprotokol z jednání 8. schůze ČNR ze dne 22. 11. 1990.
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Nález sp. zn. Pl. ÚS 1/08, Bod 98.
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Tamtéž, odlišné stanovisko soudce Musila.
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čl. 35 odst. 1 LZPS: právo na „příznivé“ životní prostředí173). V porovnání s těmito ustanoveními se
zdá, že pojem bezplatnosti by neměl skýtat příliš velký prostor pro jinou interpretaci.
V poslední fázi se budu zabývat Savingym nepříliš oblíbenou, ale Ústavním soudem ČR v hojné
míře využívanou metodou objektivního teleologického výkladu (viz výše). Právo na bezplatnou
zdravotní péči je součástí sociálních práv, jak o nich bylo pojednáno v kapitole 3, a tudíž stejně jako
většiny ostatních sociálních práv se ho lze domáhat pouze v mezích provádějících zákonů. Ústavní
soud upozorňuje na problém, že právo na bezplatnou zdravotní péči je závislé na prostředcích
z veřejného zdravotního pojištění a že stát nikdy nebude schopen poskytnout všem občanům veškerou
představitelnou zdravotní péči bezplatně: „Systém veřejného pojištění je jako každý pojišťovací systém
limitován objemem finančních prostředků, který se získává na základě povinnosti platit všeobecné
zdravotní pojištění.“174
Zákonodárce tak může a pravděpodobně i musí právo na bezplatnou zdravotní péči limitovat,
ale nemůže toto právo zcela vyloučit, musí ho zachovat alespoň v jeho podstatě a smyslu.175 Zároveň
takové omezení „nesmí mít diskriminační povahu, podmínky, za nichž je možno tato práva uplatňovat
jim musí být stanoveny tak, aby všem občanům byl zajištěn spravedlivý způsob přístupu ke zdravotní
péči přiměřené kvality.“176 Dalším limitem zákonodárce by mělo být zachování lidské důstojnosti
v souladu s čl. 1 LZPS.177 Formálně je pak zákonodárce omezen tím, že limity práva na bezplatnou
zdravotní péči musí stanovit v zákoně a nikoliv v podzákonném předpisu, jak vyplynulo z nálezu sp.
zn. Pl. ÚS 36/11.178
Lze tedy shrnout, že „právo na [bezplatnou] zdravotní péči není právem absolutním a občany
přímo vymahatelným, a že možnost realizace tohoto práva vždy souvisí s ekonomickými možnostmi
daného státu. Pak ale ani racionalizace, vedoucí k omezení práva jednotlivce na přístup ke konkrétní
zdravotní péči, v oblasti vynakládání veřejných prostředků nemůže být bez dalšího považována za

Další příklady viz Suchánek, R..: K ústavnímu právu na ochranu zdraví…, s. 256.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 35/95.
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Usnesení sp. zn. Pl. ÚS 23/98.
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Srovnej např. Mlsna, P.:Lidská důstojnost jako esenciální ústavní princip, in: Jirásek J. (ed.): Listina a
současnost, Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2010, str. 125-136
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protiústavní či nezákonnou. Stát ji ovšem musí provádět dle principů zákazu diskriminace, prospěšnosti
a distributivní spravedlnosti; jak – to je další a nutno říci stěžejní otázka.“179
Dle mého názoru v tomto případě naprosto správně Ústavní soud ČR dovodil, že je v případě
dodržení zmíněných limitů zákonodárce oprávněn rozdělit zdravotní péči na nutnou zdravotní péči a
tzv. nadstandard (nálezy sp. zn. Pl. ÚS 14/02 a Pl. ÚS 36/11). Stejně tak byl ochoten připustit jako
ústavně konformní i regulační poplatky ve zdravotnictví v případě, že u nich neshledal tzv. „rdousící
efekt“ (nález sp. zn. 1/08). Toto rozhodnutí už mi ale tak souladné s výkladem nastíněným v této
kapitole nepřijde, protože v tomto konkrétním případě je zpoplatněna veškerá zdravotní péče, ne jen
její „nadstandardní“ část, byť zdánlivě relativně malými částkami.
Jak vyplývá z výše uvedeného rozboru, mělo by esenciálním obsahem tohoto práva být zajištění
zdravotní péče všem občanům ČR bez rozdílu v souladu s distributivní spravedlností, a to pokud možno
bezplatně na základě úhrad prostřednictvím všeobecného zdravotního pojištění. Zároveň si dovolím
vyjádřit názor, že z výše uvedeného vyplývá, že pojem bezplatnosti se esenciálního obsahu práva na
bezplatnou péči přinejmenším dotýká. Pokud bychom akceptovali tezi, že pro princip racionality se je
bráno v potaz jakési „širší“ jádro,180 pak by měl být zahnut i pojem bezplatnosti.

4.2

Empirické posouzení dopadu regulačních poplatků
Ústavní soud v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 1/08 vyjádřil názor, že je v posuzování ústavnosti

regulačních poplatků omezen, neboť nemá k dispozici žádnou analýzu, která by mu umožňovala
posoudit faktické účinky těchto poplatků. Tyto faktické účinky byly ale z jeho pohledu zcela zásadní
pro posouzení dané věci. Zajímavé je, že ve svém dalším nálezu sp. zn. Pl. ÚS 36/11 už Ústavní soud
takový požadavek nemá. Je tedy otázkou, jestli uvedený požadavek důkladné empirické anaylýzy bude
v judikatuře Ústavního soudu ukotven dlouhodoběji nebo ne.
Rivers nicméně uvádí, že zákonodárce by měl v případě, že hrozí porušení ústavního práva
alespoň v co největší míře takovou analýzu předložit.181 Pokud taková analýza neexistuje, mělo by to
vést k přísnějšímu posouzení dané úpravy.

Šustek, P.; Hlaváček, K.; Povolná, M.: Právní aspekty racionalizace zdravotní péče v: Svoboda P., Ondřejek,
P., Šustek, P. a kol. Filozofické a právně teoretické aspekty lidských práv, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická
fakulta, 2013, str. 111
180
Viz kapitola 3.3.
181
Rivers, J.: Proportionality, Discretion and Second Law of Balancing…, str. 182.
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Zákonodárce sám se vyjádřil ve smyslu, že taková analýza nebyla možná,182 nicméně soudce
Holländer pak alespoň náznak analýzy provádí. Z hlediska jakéhokoliv testu ústavnosti jsou zásadní
dva body: zaprvé jaký je případný dopad na nejohroženější skupiny občanů ČR a za druhé, jestli
požadavky splňují legitimní cíl vyjádřený už Ústavním soudem, tedy jestli „regulují přístup k zdravotní
péči hrazené z veřejného pojištění, čímž zamezují jejímu nadužívání“183?
Dopady na občany ČR: domovy pro seniory
Zcela zásadní pro vyhovění testu proporcionality bylo pro Ústavní soud poznání, že regulační
poplatky nevykazují tzv. „rdousící efekt“, tzn., nečiní reálně pro nikoho „zdravotní péči či zdravotní
pomůcky nedostupnými.“184 Přitom už soudce Holländer spočítal, že hranici pro výjimku z placení
regulačního poplatku v případně občana v hmotné nouzi185 tvořil denní příjem nižší než 87,43 Kč.186
To znamená, že kdokoliv s příjmem nad 90 Kč denně byl povinen platit regulační poplatky. Soudce
Holländer se obával, že existovala hlavně významná část důchodců, která má příjem poblíž této
hranice. Tato obava nebyla zákonodárcem ani argumentací většiny nijak vyvrácena.
Naopak uvedenou obavu potvrdil výzkum Národní rady osob se zdravotním postižením, který
byl proveden metodou dotazníkového šetření v domovech pro seniory na podzim roku 2008 (vzorek
816 seniorů).187 Kapesné těchto osob po odečtení poplatku za ubytování a stravu, ze kterého musely
platit tito občané platit i regulační poplatky, je ve většině případů jen zákonem stanovené minimum ve
výši 15 % příjmu. Ze zmíněného průzkumu vyplynulo, že v roce 2008 kapesné činilo přibližně 1250
Kč měsíčně, po odečtení běžných výdajů pak v průměru 614 Kč. Tato částka se vlivem regulačních
poplatků snížila o více než 40% na průměrných 356 Kč. Velmi důležitým zjištěním také bylo, že 20%
respondentů zbývalo po zaplacení regulačních poplatků méně než 50 Kč. Nechám na posouzení
čtenáře, jestli je to v souladu s právem na lidskou důstojnost dle čl. 10 odst. 1 LZPS.
Ochrannou funkci zde nutně nemusel plnit ani roční limit ve výši 5000 Kč, už jen z toho
důvodu, že z výše uvedeného průzkumu vyplývá, že průměrný důchodce utratil ročně na regulačních
poplatcích 4 296 Kč ((614 – 356)*12). Samozřejmě mohl mít ještě další výdaje za léky v rámci běžných
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výdajů, ale ne všechny doplatky na léky byly započítány do limitu. Navíc se limit nevztahoval ani na
některé regulační poplatky (poplatek za hospitalizaci a za pohotovost).
Z uvedené analýzy vyplývá, že zde existovala minimálně jedna významná skupina občanů
ČR,188 u kterých reálně jak hrozil, tak se později i dostavil „rdousící efekt“. Dle mého názoru tak
Ústavní soud měl dle vlastní metodiky testu racionality posoudit regulační poplatky jako rozporné
s právem na bezplatnou zdravotní péči dle čl. 31 LZPS, protože minimálně pro určité skupiny obyvatel
reálně hrozil „rdousící efekt“. Měl tak učinit i přesto, že danou analýzu nemohl sám provést, protože
bylo povinností zákonodárce ji alespoň do určité relevantní míry připravit.
Regulační funkce
Pro posouzení, jestli je zásah do určitého práva alespoň v testu proporcionality odůvodněný je
podstatné i to, do jaké míry je daná regulace tímto zásahem schopna naplnit svůj cíl. V případě
regulačních poplatku je tímto cílem, jak je uvedeno výše, zabránit nadužívání zdravotní péče. Takové
posouzení je samozřejmě ex ante snad ještě obtížnější než posouzení dopadu na určitou skupinou
obyvatel, jak bylo provedeno v předchozím výkladu.
Nicméně určité podklady k alespoň zárodkům takové analýzy šlo nalézt v odborné ekonomické
literatuře hodnotící zavedení určité přímé platby. Velmi známá je izraelská studie, která zkoumala
zavedení pokuty za pozdní vyzvednutí dítěte z družiny.189 Pokuta ve výši přibližně 60 Kč vedla
k dvojnásobnému zvýšení počtu pozdních příchodů rodičů. Autoři poskytují vysvětlení, že v daném
případě začali rodiče brát pokutu jako cenu a v tu chvíli jim přišlo, že za svůj pozdní příchod vlastně
zaplatili, a tudíž že na něm není nic špatného.
Je ale pravda, že existují studie dokazující snížení ve využívání zdravotní péče v případě
zavedení přímých úhrad např. v USA190 nebo v Německu191. Na druhé straně ale existují i studie
prokazující, že zavedení přímých úhrad nemělo žádný vliv na intenzitu využívání zdravotní péče např.

Další podobnou skupinou mohly být například chudé rodiny s více dětmi, zdravotně postižení, a pokud bychom
vzali v potaz i cizince z hlediska práva na lidskou důstojnost namísto práva na bezplatnou zdravotní péči, jehož nejsou
subjektem, pak i žadatelé o azyl (k tomu srovnej např. odlišné stanovisko soudce Rychetského v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 1/08).
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ve Francii192 nebo v Jižní Koreji193. Je tak vidět, že vliv přímých plateb ve zdravotnictví je ovlivněn i
kulturním prostředím či konkrétní právní úpravou.
Z uvedené analýzy lze případně dovodit, že „v okamžiku rozhodování nemá Ústavní soud za
prokázané, že by zavedení institutu regulačních poplatků zcela jednoznačně neumožňovalo dosažení
sledovaného cíle.“ Bylo by však pravdivé i opačné tvrzení, tj. nebylo nijak prokázáno, že by regulační
poplatky byly sto dosáhnout požadovaného cíle. Analýzu velmi krátkého působení regulačních
poplatků za takový důkaz rozhodně nepovažuji, protože může ukazovat pouze velmi krátkodobý efekt.
Obdobně bylo například ukázáno, že zavedení striktnějších pravidel silničního provozu v ČR v roce
2006 mělo vliv na snížení počtu úmrtí „pouze“ na jeden rok. 194
Tento krátkodobý efekt se nakonec objevil i u regulačních poplatků zavedených v ČR, jak
názorně ukazuje graf č. 1, který je výsledkem studie ÚZIS: Spotřeba zdravotnických služeb v letech
2007–2013.195 Je vidět, že největší pokles se objevil v roce 2008 a pak došlo opět k nárůstu využívání
zdravotnických služeb. Pokles se zdá být stálý a výrazný jen u využívání pohotovosti a počtu vydaných
receptů. Sám autor studie však poznamenává, že to nemělo dopad na spotřebu léků, jen některé nebyly
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už vydávány na recept. Tato analýza má ovšem problém, že nevylučuje, že za danými událostmi mohly

Graf č. 1: Využití zdravotnických služeb 2007-2013. Dostupné z: http://www.uzis.cz/rychle-informace/spotreba-zdravotnickychsluzeb-letech-2007-2013.

stát i jiné příčiny, např. počínající globální finanční krize.
Závěry o neexistující regulační funkci poplatků potvrzují i dvě sofistikovanější studie
využívající metody difference-in-differences196. Pro využití této metodologii je nezbytné, aby
existovala kontrolní skupina, která zůstává v status quo a oproti ní jiná skupina, u které nastala změna.
K tomu v případě regulačních poplatků došlo v dubnu roku 2009, kdy vstoupila v platnost novela
stanovující výjimku z povinnosti platit regulační poplatky pro osoby mladší 18 let. Skupina osob
starších 18 let mohla pak být brána jako kontrolní skupina a skupina osob mladších 18 let jako cílová
skupina.

Srovnej např. Imbens, G. W.; Wooldridge J. M: Recent developments in the econometrics of program
evaluation, Journal of Economic Literature, roč. 47, č.. 1, 2009., str. 5-86.
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Touto metodologií pak bylo ukázáno, že regulační poplatky nezmenšují využívání zdravotní
péče ani v oblasti spotřeby léků,197 ani v oblasti návštěvy praktický lékařů.198 Další zajímavá studie
ukazuje, že vybírání regulačních poplatků snížilo nákladovou efektivnost nemocnic, protože najednou
měly další zdroj příjmu.199 Závěry o nedostatečné regulační funkci a potencionálním vlivu na
nákladovou efektivnost nemocnic budou využity pro argumentaci v následující subkapitole.

4.3

Princip proporcionality se specifickou mírou intenzity přezkumu
Na základě testu vypracovaného v kapitolách 2.2 a 3.4 a v souladu s výkladem v předchozích

dvou subkapitolách bude nyní proveden test na základě principu proporcionality se specifickou
intenzitou přezkumu pro posouzení souladu regulačních poplatků s ústavním pořádkem, hlavně
s právem na bezplatnou zdravotní péči dle čl. 31 věty druhé LZSP. Budou tedy postupně provedeny
testy vhodnosti, potřebnosti a na závěr i poměřování.
V prvé fázi je tedy základní otázkou, jaké právo, případně veřejné statky se nacházejí v kolizi.
V tomto případě jimi jsou:
právo na bezplatnou zdravotní péči a
zájem společnosti na šetrném nakládání s veřejnými prostředky v podobě zabránění nadužívání
zdravotních služeb (U poplatků za hospitalizaci pak vyčlenění určitých služeb, které s poskytováním
zdravotní péče nesouvisejí).
Test vhodnosti
Nejprve je třeba posoudit, zda úprava regulačních poplatku sleduje legitimní cíl, tedy zda je
způsobilá sledovaného účelu dosáhnout. V daném případě Ústavní soud považoval za legitimní oba
cíle: cíl zabránit nadužívání zdravotní péče200 i cíl vyčlenění určitých služeb, které s poskytováním
zdravotní péče nesouvisejí.201 Uvedený závěr ohledně způsobilosti regulačních poplatků zabránit
nadužívání zdravotní péče lze ex post s úspěchem zpochybnit, jak bylo ukázáno v předchozí
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subkapitole. Ex ante však taková možnost neexistovala a tudíž zkoumaná úprava testem vhodnosti
projde.202
Test potřebnosti
V rámci testu potřebnosti by za normálních okolností bylo třeba určit, zda neexistovala jiná
alternativa, která by byla způsobilá docílit daného cíle lépe, přičemž by méně omezovala právo na
bezplatnou zdravotní péči (např. zvýšení úhrady do systému zdravotního pojištění, pokud daná osoba
přesáhne určitý počet návštěv u lékaře).
U sociálních práv je však potřeba vzít v potaz právě specifičnost sociálních práv a intenzity
jejich přezkumu. Jak bylo uvedeno výše v případě sociálních práv se zdá vhodné uplatnit test
opodstatněnosti stricto sensu, jak byl popsán v kapitole 3.4. To znamená, není třeba posoudit, zda je
zákon nutně nejvhodnější ze všech možných alternativ, ale pouze jestli není využitá metoda zcela
zjevně nepřiměřená.
Regulační poplatky v představené podobě tento požadavek pravděpodobně hraničně splňují. Za
nepřiměřenou metodu by mohla být považována například striktní regulace, která by limitovala počet
návštěv u lékaře na tři ročně, protože taková úprava by zcela znemožňovala přístup k zdravotní péči
pro chronicky nemocné. Ale v podobě relativně nízkého poplatku, který by neměl většinu populace
limitovat203 se zdá, že jsou sice možná v určitých případech nepřiměřené, ale ne zcela zjevně
nepřiměřené v rámci celé společnosti.
Poměřování
Poslední a nejsložitější části testu proporcionality je poměřování kolidujících práv a veřejných
statků, v daném případě tedy práva na bezplatnou zdravotní péči a zájmu veřejnosti na hospodárném
využívání veřejných prostředků. Zároveň je třeba identifikovat vážící formuli, podle které bude
vyvažování základních práv probíhat. Za základ může posloužit formule vyjádřená v nálezu sp. zn. Pl.
ÚS 4/94, tedy zvažování empirických, systémových, kontextových i hodnotových argumentů.
Z hlediska hodnotového se zdá nepochybné, že ústavně zakotvené sociální právo na bezplatnou
zdravotní péči stojí výše než veřejný zájem na hospodárném zacházení s veřejnými prostředky, vyplývá
to už jen ze samotné vůle ústavodárce zakotvit právo na bezplatnou zdravotní péči do LZPS. Navíc dle
předchozího výkladu se zpoplatnění veškeré zdravotní péče přinejmenším dotýká esenciálního obsahu
práva na bezplatnou zdravotní péči.
202
203

Je však otázkou, jestli by regulační poplatky prošly takovým testem znovu v případě, že by byly opět zavedeny.
Nicméně je to možné u některých skupin, viz předchozí subkapitola.
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Další argument je empirický, už ex ante bylo možné zjistit, že daný zákon bude představovat
vcelku zásah do práva na bezplatnou péči u některých skupin občanů ČR (například důchodců,
zdravotně postižených, početných chudých rodin). V kontextu pouze omezených výjimek z povinnosti
platit regulační poplatky lze pak na Alexyho třístupňové škále204 vnímat zásah do sociálního práva
alespoň jako střední, ne-li rovnou velký.
Ex ante byl regulační efekt zmiňovaných poplatků přinejmenším sporný. Jak už jsem
poznamenal výše, samotné vyjádření ministra Julínka by nemělo postačovat jako jednoznačný důkaz
dlouhodobějšího působení regulačního efektu. Navíc čím je podstatnější zásah do sociálního práva, tím
vyšší důkazní břemeno leží na zákonodárci. Mám za to, že ho v tomto případě zákonodárce neunesl a
předpokládaný mezní společenský benefit z navrhované regulace byl nízký.
Úprava regulačních poplatků, tak prošla testem vhodnosti a potřebnosti, ale už ne testem
poměřování, protože zatímco zásah do sociálního práva je středně až vysoce závažný, tak případný
benefit z navrhované regulace lze v relativním porovnání považovat za nízký. Na základě těchto
argumentů mám za to, že pokud by Ústavní soud použil test proporcionality v této podobě v době
prvního nálezu Pl. ÚS 1/08, pak by musel dospět k tomu, že regulační poplatky nejsou v souladu s čl.
31 LZPS a musel by ustanovení o regulačních poplatcích zrušit.
Kdyby regulační poplatky posuzoval později, kdy už byly známé empirické studie vlivu
regulačních poplatků, jak na určité skupiny obyvatel, tak i regulaci využívání zdravotní péče, tak by
k uvedenému rozhodnutí musel dospět ještě jednoznačnějším způsobem. Důvodem je jak prokázaný
neblahý efekt poplatků například na občany v domovech pro seniory, tak prokázaný praktický nulový
regulačních efekt většiny poplatků. Podpůrným argumentem by navíc bylo, že regulační poplatky
snížily nákladovou efektivnost většiny nemocnic.

204

Viz kapitola 2.2.
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Závěr
Tato práce měla za cíl posoudit ústavnost regulačních poplatků ve zdravotnictví, které byly
zavedeny v roce 2007. Za tímto účelem byly nejdříve v první kapitole podrobně rozebrány nálezy
Ústavního soudu, které se ústavním konformitou poplatků zaobíraly. První z roku 2008 shledal
poplatky souladné s ústavním pořádkem, zatímco druhý shledal zvýšení poplatku za hospitalizaci
protiústavním.
Ve světle těchto nálezů byly identifikovány zásadní oblasti, které bylo třeba vzít v potaz
při posuzování ústavnosti regulačních poplatků:
1) Obecná metodologie výkladu LZPS s přihlédnutím k možné kolizi práv potažmo veřejných
statků,
2) Geneze a výklad sociálních práv,
3) Identifikace testu pro posuzování kolize sociálních práv a veřejných statků,
4) Esenciální obsah práva na bezplatnou zdravotní péči,
5) Empirické posouzení dopadů regulačních poplatků
Ve druhé kapitole byla tedy v souladu s českou i světovou odbornou literaturou a judikaturou
Ústavního soudu rozebrána metodologie výkladu v ústavním soudnictví pomocí tradičních metod a
metoda proporcionality, jakožto nástroj pro interpretace kolizí práva.
Třetí kapitola pak poskytla stručný popis geneze lidských práv a jejich výkladu v českém
ústavním právu a identifikovala univerzální test proporcionality se zakomponováním intenzity
přezkumu jako vhodný test pro posuzování kolize sociálních práv a veřejných statků.
K posouzení regulačních poplatků pomocí zásady proporcionality vedlo i uplatnění definice
esenciálního obsahu práva na bezplatnou zdravotní péči vytvořené v rámci čtvrté kapitoly. Dle této
definice by minimálně do „širšího“ jádra tohoto práva měl spadat pojem bezplatnosti. Ústavní soud by
tedy neměl přikročit k posledním krokům testu racionality, ale namísto toho přímo k testu
proporcionality.
Identifikovaný univerzální test proporcionality byl následně využit v rámci čtvrté kapitoly a
ukázal, že v případě jeho použití by pravděpodobně regulační poplatky musely být shledány
v rozporu s právem na bezplatnou zdravotní péči dle čl. 31 LZPS, a to na základě empirického
posouzení dopadů regulačních poplatků.
Sekundárním výstupem práce je už výše zmíněný univerzální test, který by v případě převzetí
Ústavním soudem vedl dle mého názoru k vyšší konzistentnosti a přesvědčivosti jeho rozhodnutí.
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Samozřejmě tento test vyžaduje další precizaci jak doktrinální, tak v oblasti praktické soudní
interpretace. Zásadní otázkou pro další výzkum je i uplatnění tohoto nebo obdobného testu i v případě
posuzovaní kolize jiných sociálních práv a veřejných statků.
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Vždy v aktuální znění.
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Seznam použitých zkratek
ESLP – Evropský soud pro lidská práva
LZPS – Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Ústavní zákon Listina základních práv a svobod,
ve znění pozdějších předpisů
Úmluva - Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
Ústava - Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších
předpisů
ÚZIS – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
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Abstrakt
Cílem této diplomové práce bylo posoudit ústavnost regulačních poplatků ve zdravotnictví,
které byly zavedeny v ČR roce 2007. První kapitola rozebírá dva nálezy Ústavního soudu ČR, které
se týkaly posouzení souladu regulačních poplatků ve zdravotnictví s ústavním pořádkem. Bylo
identifikováno pět hlavních oblastí, které je třeba zhodnotit:
1) Obecná metodologie soudní interpretace lidských práv a jejich kolize v judikatuře
Ústavního soudu
2) Vývoj a výklad sociálních práv
3) Identifikace testu, který by sloužil k posouzení kolize mezi sociálními právy a veřejnými
statky
4) Esenciální obsah práva na bezplatnou zdravotní péči
5) Empirické posouzení dopadů regulačních poplatků
Druhá kapitola poskytuje shrnutí první z těchto oblastí. Je rozdělena do dvou sekcí: tradiční
metody ústavněprávního výkladu a utváření principu proporcionality. Tato kapitola je založena na
přehledu české i zahraniční jurisprudence a na judikatuře Ústavního soudu ČR.
Třetí kapitola popisuje genezi sociálních práv jako součásti lidských práv. Závěry z druhé i třetí
kapitoly pak slouží k vytvoření univerzálního testu proporcionality, který zahrnuje specifickou
intenzitu přezkumu sociálních práv.
Čtvrtá kapitola je případovou studií, která nejprve identifikuje esenciální obsah práva na
bezplatnou zdravotní péči, shromažďuje empirické důkazy o dopady regulačních poplatků. Konečně
čtvrtá kapitola ve své třetí části poskytuje posouzení ústavnosti regulačních poplatků pomocí
definovaného univerzálního testu proporcionality na základě identifikovaného esenciálního obsahu
práva na bezplatnou zdravotní péči a na základě poskytnutých empirických důkazů. Výsledek testu je
následující: Regulační poplatky nejsou v souladu s ústavním pořádkem, konkrétně právem na
bezplatnou zdravotní péči dle čl 31 LZPS.
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Abstrakt
Goal of this thesis was to assess the constitutionality of „regulatory fees” in healthcare,
which were enacted in the Czech Republic in 2007. The first chapter goes through the two decisions
of the Czech Constitutional Court concerning assessment of the constitutionality of regulatory fees and
identifies five main areas to study:
1) General methodology of human rights interpretation and their collisions in the Czech
constitutional system,
2) Genesis and interpretation of social rights.
3) Identification of a test to assess collision between social rights and public goods
4) Essence of the right to free healthcare
5) Empirical assessment of the regulatory fees impact
Second chapter is an overview of the first area divided into two sections: traditional methods
of interpretation in constitutional law and development of the proportionality principle based on an
overview of the Czech and foreign jurisprudence and the previous decisions of the Czech Constitutional
Court.
Third chapter describes the genesis of the social rights as a specific area of human rights.
Implication from both chapters are combined to create a universal proportionality test that includes
specific intensity of review for social rights.
Fourth chapter provides a case study that firstly identifies the essence of the right to free
healthcare, gathers empirical evidence of the regulatory fees impact. Finally, the final section of the
fourth chapter provides an assessment of constitutionality of the regulatory fees using the defined
universal proportionality test and based on identified essence of the right to free healthcare and on
provided empirical evidence. The result of the test is following: the regulatory fees are not in
accordance with the right on free healthcare and thus unconstitutional.
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