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Seznam zkratek

č. číslo
čl. článek
ČR Česká republika
ČSFR Česká a Slovenská Federativní republika
ESLP Evropský soud pro lidská práva
EU Evropská unie
FO fyzická osoba
FS Federální shromáždění
kap. kapitola
Kčs koruna československá
LZPS Listina základních práv a svobod vyhlášená usnesením předsednictva 

České národní rady pod č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku  
České republiky, ve znění pozdějších předpisů

MS mezinárodní smlouva
MSD Mezinárodní soudní dvůr
MSoLPZS mezinárodní smlouvy a lidských právech a základních svobodách
NSS Nejvyšší správní soud ČR
OSŘ zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
PO právnická osoba
PR Polská republika
Sb./Zb. Sbírka, Zbierka
Sbírka zák. Sbírka zákonů ČR
sp. zn. spisová značka
SR Slovenská republika
SRN Spolková republika Německo
TČ trestný čin
tzv. takzvaný
ÚS Ústavní soud České republiky
Ústava ÚZ ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů
ÚZ ústavní zákon
zák. zákon
zák. o ÚS zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
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Úvod

„Přesvědčení, že neexistuje právo bez ústavy a že neexistuje ústava bez ústavní  

kontroly její aplikace, se stává den ode dne zřejmějším.“1

Myšlenky  o  ústavním  soudnictví  a  jeho  počátky  nejsou  o  tolik  mladší  než 

konstituční monarchie a ústavní státy, jež vznikaly v 19. století. Aby ústavy nezůstaly 

jen prázdnou frází,  dospěly země (zejména střední a ty zbytku kontinenální Evropy) 

k soudnímu  přezkumu  a  kontrole  konstitucionalismu.  K  vývoji  instituce  ústavního 

soudnictví došlo především po druhé světové válce a z moderních ústav se tak stala 

„živá“ společenská smlouva. Historie jasně ukázala, že k prosazení ústavního textu jako 

základní  normy  dochází  obzvláště  v  těch  zemích,  ve  kterých  se  rozvinula  soudní 

kontrola ústavnosti.

Změny ba vznik ústavního soudnictví se většinou vázaly na historické a politické 

převraty.  Dnešní  evropské ústavy již  nepředstavují  pouhou fasádu minulého režimu. 

Demokratické státní zřízení se svojí mnohostí  mocí a názorů tvoří předpoklad jejich 

fungování.  Soustřeďují  se  na  základní  lidská  práva  jednotlivců,  která  nesmí  být 

nad nezbytně  nutnou  míru  omezena.  Až  vyvinutím  ústavního  soudnictví  došlo 

k opravdovému naplnění pojmu „právní stát“, jelikož moc a její tendenci k rozšiřování 

lze zastavit  vždy jen mocí jinou a právě ústavní soudnictví disponuje mocí v rámci 

řešení  fundamentálních  otázek  ústavnosti  kontrolovat  právní  akty  a  zásahy  jiných 

státních orgánů. Jen vzájemnou kontrolou (podle tzv. principu brz a protivah) může dojít 

k efektivní dělbě moci.

Typy ústavního soudnictví na celém světě se od sebe samozřejmě liší. Již dlouho 

před  obdobím válečné  Evropy se  ve  Spojených  státech  amerických  začal  formovat 

model  tomu  našemu  dosti  odlišný,  kdy  evropská  kontrola  ústavnosti  spíše  ještě 

skomírala a nebyla schopna čelit nacistickému a komunistickému totalitnímu režimu. 

Hlavně  pád  komunistického  systému  ve  středovýchodní  části  kontinentu  znamenal 

skutečný rozmach pro ústavní soudnictví a dal České republice možnost návázat na jeho 

počátek a tradici z první republiky.

1 Prof. Patrice Gélard (bývalý prezident mezinárodní asociace ústavního práva ve Francii). In KLÍMA, 
K. Ústavní soudnictví. Praha: Universe, 1993, motto.
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Můj  nápad  napsat  diplomovou  práci  na  toto  téma  se  zrodil  během  studia 

volitelného  předmětu  „Ústavní  soudnictví“,  který  mě  pod  vedením  JUDr.  Jiřího 

Hřebejka opravdu zaujal  a bavil.  Zpočátku bych se ráda věnovala jeho postupnému 

vývoji na našem území a porovnala český model s úpravou sousedních států, která je 

České  republice  podobná.  Dále  bych ráda  z  důvodu uvedení  alespoň jednoho dosti 

odlišného modelu v krátkosti pojednala o soudní kontrole ústavnosti v USA. Jádro mé 

práce  bude  představovat  současná  podoba  ústavního  soudnictví  v  ČR  a  úprava 

jednotlivých druhů řízení před Ústavním soudem.
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I. Vývoj ústavního soudnictví na území současné České 
republiky

I.I Pojmy „kontrola ústavnosi“ a „ústavní soudnictví“, 
význam a popis

V souvislosti s tématem mé práce a pojmem „ústavní soudnictví“ je zapotřebí 

se věnovat rovněž pojmu „kontrola ústavnosti“, který je obsahově a významově širší. 

Vedle ochrany formální ústavy pojímá i kontrolu materiálních principů ústavního státu, 

tedy i  těch nevyjádřených v psané  ústavě a právě díky tomu lze kontrolu ústavnosti 

uskutečňovat  i  v  zemích  nemajících  formální  ústavu.  Obecně  můžeme  kontrolu 

ústavnosti  rozčlenit  na  tzv.  politickou  (kvazisoudní),  vykonávanou  zákonodárným 

sborem či právní (soudní), vykonávanou soudy (ať už obecnými či specializovanými). 

Se  zřetelem  na  obsah  můžeme  přezkum  ústavnosti  dále  rozdělit  na  abstraktní 

a konkrétní.  Při  abstraktní  kontrole  dochází  k  přezkumu ústavnosti  zákona či  jiného 

právního předpisu bez souvislosti s určitým konkrétním případem. Naopak u incidentní 

kontroly  dochází  k  přezkumu  ústavnosti  právního  předpisu  právě  v  souvislosti 

s projednávaným případem.2, 3

Soudní neboli právní kontrola ústavnosti v sobě zahrnuje významově podřazený 

pojem ústavní soudnictví, jehož funkcí je zajistit ochranu nad dodržováním ústavních 

zákonů  a  dohled  nad  jejich  zachováváním.  V současných  demokratických  právních 

státech náleží k neodmyslitelným institutům. Ať již se podíváme na jeho organizaci, 

postavení, způsob rozhodování či působnost a pravomoci, můžeme v různých zemích 

světa nalézt jeho rozdílné podoby, které odvisí především od právního sytému oné země 

a  vedle  ústavního  vývoje  také  od  řady  historických,  politických  a  místních  tradic. 

V některých z těchto různých podob ústavního soudnictví můžeme vypozorovat více 

či méně podobné rysy, a díky tomuto jejich někdy většímu a jindy menšímu sblížení je 

možno je  rozčlenit  do tzv.  modelů  (o kterých bude pojednáno v kap.  II.  -  „Modely 

ústavního soudnictví“).

Za  místo  počátku  a  zrození  ústavního  soudnictví  se  pokládají  Spojené  státy 

2 FOREJTOVÁ, M. a kol. Ústavní soudnictví. Brno: Václav Klemm, 2014, s. 11.
3 SLÁDEČEK, V. Ústavní soudnictví. 2. podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 

2003, s. 4 – 8. 
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americké  a  za  autora  teorie  obecné  kontroly  ústavnosti  je  považován  Alexander 

Hamilton.  Patřil  k  „otcům“ americké  ústavy,  do  které  jeho teorie  (o tom,  že  zákon 

rozporující se se základním zákonem státu, nemusí být aplikován) sice nebyla vtělena, 

ale později se uplatnila v zákoně o soudnictví (Judiciary Act z roku 1789).4

4 SLÁDEČEK, V. Ústavní soudnictví. 2. podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 
2003, s. 4 – 15. 
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I.II Vývoj ústavního soudnictví na našem území

I.II.I Habsburská monarchie

Jako jakéhosi předchůdce ústavního soudnictví, jak ho známe dnes, by se dal 

považovat Říšský soud zřízený jedním ze 7 zákonů (zák. č. 143/1867 ř. z., o zřízení 

Říšského soudu), které společně tvořily soubor prosincové ústavy. K jeho pravomocem 

(a  to  typickou  pro  soudy ústavní)  patřilo  mimo  jiné  vydávání  nálezů  o  stížnostech 

občanů na porušení politických práv, která byla obsažena především v dalším zákoně 

tvořícím prosincovou ústavu - zák. č. 142/1867 ř. z., o všeobecných právech státních 

občanů. Podrobnosti k řízení o stížnosti upravoval později vydaný zák. č. 44/1869 ř. z., 

o organizaci Říšského soudu, řízení před ním a výkonu jeho nálezů. Nalezneme v něm 

řadu paralel s dnešním řízením o ústavní stížnosti (viz kap. IV.II.III „Řízení o ústavních 

stížnostech“) fyzických  a  právnických  osob,  jako  např.  14  denní  lhůtu  (zde  tedy 

hmotněprávní) od doručení posledního rozhodnutí (také v poslední instanci) na podání 

návrhu  podepsaným  advokátem.  Pokud  Říšský  soud  plenárním  nálezem  shledal 

porušení politických práv občana, nemohl napadený akt zrušit, ale vláda měla na jeho 

rozhodnutí přiměřeně reagovat a přistoupit ke změně nesouladného aktu.5, 6

I.II.II Ústavní soud za první republiky a v průběhu druhé světové války

Již před několika lety jsme si mohli připomenout devadesátileté výročí ústavního 

soudnictví na našem území. Tehdejší Československá republika ho zavedla a zakotvila 

ústavním uvozujícím zákonem dne 29. února 1920 (zák. č. 121/1920 Sb. z. a n.), kterým 

se uvozuje  ústavní  listina.  Alespoň  papírově  se  tak  ČSR  může  chlubit  prvenstvím 

ústavního soudnictví  a  to  nejen  v Evropě,  ba dokonce celosvětově.  Československo 

se tímto stalo první zemí na světě, která ve svém základním zákoně ustanovila speciální 

soudní orgán pro přezkum zákonů. Jak již zmíněno, zůstal tento náskok pouze papírový. 

Fakticky  se  stal  prvním  ústavní  soud  vídeňský  (Verfassungsgerichthof),  který  byl 

vytvořen rakouskou ústavou na podzim 1920,   tentýž rok obsazen a  začal  pracovat 

5 FOREJTOVÁ, M. a kol. Ústavní soudnictví. Brno: Václav Klemm, 2014, s. 14 – 16.
6 SLÁDEČEK, V. Ústavní soudnictví. 2. podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 

2003, s. 23 – 25.
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o něco dříve než ten náš.

Podle čl. III  ústavní listiny se ústavní soud skládal ze sedmi členů, ze kterých 

dva a předsedu jmenoval prezident republiky a vždy po dvou členech posílal ze svých 

soudců  tehdejší  nejvyšší  soud  správní  a  nejvyšší  soud.  Ustavující  schůzi  zahájil 

předseda  ústavního soudu Karel Baxa dne 17. listopadu 1921 (přes jeden rok trvalo 

československým ústavním činitelům, než uvedli znění ústavní listiny v život). Do jeho 

rukou skládali  členové a náhradníci slib („že budou přesně a nestranně zachovávati  

všechny  zákony  ústavní“7).  Na  ustavující  schůzi  byl  dále  zvolen  místopředseda 

ústavního  soudu  (Antonín  Bílý).  Presidiu  ústavního  soudu  se  uložilo  vypracování 

návrhu jednacího řádu, který předpokládal § 8 odst. 5 zák. o ústavním soudě a který měl 

upravit  podrobnosti  řízení.  Ve Sbírce  zákonů a  nařízení  byl  jednací  řád  publikován 

pod č. 255/1922, poté co se na něm plénum ústavního soudu usneslo 19. května 1922 

a prezident  Tomáš Garrigue Masaryk jej  se spolupodpisem předsedy vlády (Edvarda 

Beneše)  schválil.  Jednacím  jazykem  se  stal  „jazyk  československý“  a  soudci 

se rozumělo nejen členové, ale i náhradníci – ti tedy mohli také hlasovat o jednacím 

řádu a účastnit se plenárních schůzí. Navazující podzákonnou normou (sloužící k úpravě 

náhrady  členů  ústavního  soudu)  mělo  být  podle  §  5  vládní  nařízení 

(č. 159/1923 Sb. z. a n.). Další podrobnosti (řízení před soudem, funkční období atd.) 

stanovil  zákon.  Tímto  prováděcím  zákonem,  přijatým  Národním  shromážděním 

v březnu roku 1920, se stal zák. č. 162/1920 Sb. z. a n., o ústavním soudě.

Ústavní soud za první  republiky sídlil  v Praze.  První  rok  proběhla ustavující 

schůze (poté se zde scházely i plenární schůze) na Pražském hradě, až do doby, než 

se v roce 1922 našly vhodné prostory v tzv.  unifikačním ministerstvu v Dušní  ulici. 

Původně  bylo  o  funkci  ústavního  soudce  uvažováno  jako  o  funkci  čestné,  brzy 

se ale předpokládaly  alespoň  náhrady  za  stravné  a  cestovné  a  konec  konců  vládní 

nařízení upravilo odměny paušálními částkami, které se pohybovaly mezi 24.000 Kčs 

(předseda) a 9.000 Kčs (členové) ročně.8 

Kontrola  našeho  prvního  ústavního  soudu  se  soustředila  na  abstraktní 

přezkoumávání  a  posterior,  tedy  na  následnou  kontrolu  vyhlášených  a  již  platných 

7 § 2 zák. č. 162/1920 Sb. z. a n., o ústavním soudě.
8 LANGÁŠEK, T. Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920-1948. Plzeň: Aleš 

Čeněk, 2011, s. 21 – 70. 
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zákonů ČSR a zákonů Podkarpatské Rusi.  Při  shledání  nesouladu s  ústavní  listinou 

a ústavními  zákony mohl  vyslovit  jejich  neplatnost.9 Na počátku prvního funkčního 

období   (1921  –  31)  se  přezkoumávala  opatření  tzv.  stálého  výboru  Národního 

shromáždění („v době od rozpuštění některé sněmovny neb od uplynutí jejího volebního  

období až do opětovného sejití sněmoven, dále po dobu, po kterou zasedání jejich jest  

odročeno neb ukončeno, činí neodkladná opatření, i  když by k nim jinak bylo třeba  

zákona, a koná dozor na moc vládní a výkonnou 24členný výbor“10) a to obligatorně 

a ex  officio (z  úřední  povinnosti).  Jelikož  ústavní  soud  fungoval  až  od  roku  1921, 

dovolil mu jednací řád i přezkum těch opatření, která byla vydána před jeho vznikem 

a to bez ohledu nato, zda již byla schválena oběma komorami (poslaneckou sněmovnou 

a senátem) Národního shromážděním či nikoli. Na podzim roku 1922 nařídil předseda 

ústavního  soudu,  Karel  Baxa,  historicky  první  veřejné  líčení  ve  věci  opatření 

o inkorporaci Vitorazska a Valčicka, které provádělo úpravu Saint-Germainské smlouvy, 

která  nám  na  úkor  Rakouska  přiřkla  část  území  nově  vzniklého  Československa. 

Nálezem rozhodl, že opatření  ústavní listině vyhovuje.11 Při zahájení veřejného líčení 

předseda Karel Baxa slavnostně pronesl, že ústavní soud na základě ústavní listiny má 

jako nejvyššího strážce ústavních zákonů pravomoce ke kontrole zákonodárné moci a že 

při své rozhodovací činnosti nebude podléhat politickým vlivům a zůstane nestrannou 

a nezávislou institucí.12

Po relativně krátké éře dvou let, kdy ústavní soud vyřídil opatření stálého výboru 

z roku 1920 a bylo dokončeno organizační a technické budování této nové instituce, 

dospěli soudci k poznání, že nemají co dělat. Nedošlo k přijetí dalších opatření a ani 

nebyly podány návrhy na přezkum zákonů. Problém tkvěl zejména v úzkém okruhu 

subjektů, které se na něj mohly s žádostí na kontrolu zákona obrátit (zákonodárné sbory 

a nejvyšší soudy:  nejvyšší soud správní,  nejvyšší soud a  volební soud) a nejspíše také 

v relativně krátké lhůtě, ve které bylo možno takto učinit (3 léta od vyhlášení zákona). 

Mezi  dnes  známou  abstraktní  a  naopak  konkrétní  (incidenční)  kontrolou 

se nerozlišovalo.  Jednalo se sice o kontrolu abstraktní,  ale samozřejmě se vycházelo 

9 FOREJTOVÁ, M. a kol. Ústavní soudnictví. Brno: Václav Klemm, 2014, s. 17 – 19.
10 § 54 zák. č. 121/1920 Sb., kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky.
11 LANGÁŠEK, T. Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920-1948. Plzeň: Aleš 

Čeněk, 2011, s. 71 – 74.
12 Typoskript Baxova zahajovacího projevu s rukopisnými opravami v konceptu; Úst 2/37-39.
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z toho, že ze strany nejvyšších soudů bude žádost na zrušení zákona či jeho přezkumu 

souviset s  případem před tímto soudem projednávaným. Až na rok 1929, kdy vláda 

po hospodářské  krizi  využila  institut  opatření  stálého  výboru,  která  ústavní  soud 

všechna rychle vyřídil jako souladná, tedy následovaly léta nečinnosti. Po desetiletém 

funkčním období se v roce 1931 žádná nová ustavující schůze pro druhé funkční období 

celých 7 let  (až  do  roku 1938)  nekonala.  K jmenování  soudců došlo  až  roku 1937 

a aktivita  československého  ústavního  soudu,  i  když  formálně  nikdy  nezanikl,  byla 

přerušena. Členové měli ve svých funkcích setrvat do neuskutečněné další ustavující 

schůze.

V  roce  1937  chybějící  fungující  ústavní  soud  již  neutekl  ani  pozornosti 

československých  obyvatel  a  jeho  znovuustanovení  se  hlavně  kvůli  častému  užití 

zmocňovacích zákonů stalo předmětem politických stranických rozbrojů. Věci nabraly 

obrátek a president Edvard Beneš jmenoval novým předsedou Jaroslava Krejčího.13

Působení ústavního soudu skončilo již za okupace 1939, krátce poté, co poprvé 

svými  nálezy vyslovil  neplatnost  zákona.  Parlament  přijal  nový  zmocňovací  zákon, 

který umožňoval prezidentovi měnit ústavu a vládě přijímat  opatření, která od samého 

počátku mají sílu zákona. Význam ústavního soudu za první republiky se jistě jeví jako 

diskutabilní, jelikož jeho výsledky a faktická činnost byly skoro zanedbatelné.14

I.II.III Ústavní soudnictví v letech 1945 – 1989

I  přes  četné  úvahy  a  diskuse  nad  novými  kompetencemi  (nová  pravomoc 

rozhodovat  o  ústavních stížnostech)  a  nad podobou  ústavního soudu,  k  jeho zřízení 

po druhé  světové  válce  nedošlo.  Obavy  z  jeho  nadřazenosti  nad  mocí  parlamentní 

a Komunistická strana Československa, která měla v moci přípravu nové ústavy (Ústava 

9. května z roku 1948), jeho existenci nepřipustily, a tak  ústavní soud jako instituce 

na přibližně 40 let zcela vymizel. Jeho dosavadní funkce (rozhodování o protiústavnosti 

zákonů) formálně přešla na předsednictvo Národního shromáždění, které tuto pravomoc 

ale neuplatňovalo. 1960 touto pravomocí disponoval celý zákonodárný sbor a to až do 

roku 1992.

13 LANGÁŠEK, T. Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920-1948. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2011, s. 96 – 145. 

14 SCHELLE, K., Dějiny ústavního práva, 2., aktualizované vydání. Praha: Linde Praha, 2016, s. 210.
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Ústavní soud Československé socialistické republiky byl upraven v tzv. mrtvých 

ustanoveních v ÚZ č. 143/1968 Sb., o československé federaci. Prováděcí zákony obou 

republik federace poté měly upravovat svůj vlastní ústavní soud. Tyto koncepce zůstaly 

ale jen na papíře. Dvanáct členů (8 soudců a 4 náhradníci) se sedmiletým funkčním 

obdobím  mělo  být  voleno  Federálním  shromážděním.15,  16 Předpokládaly  se  širší 

pravomoci  a  působnost soudního orgánu kontroly ústavnosti.  Vedle souladu zákonů, 

ústavních zákonů a nařízení vlády s ústavou ČSSR měl řešit také kompetenční spory 

mezi  státními  orgány  a  rozhodovat  o  ochraně  ústavou  zaručených  práv  a  svobod, 

dojde-li  k  jejich  porušení  rozhodnutím  nebo  jinými  zásahy  státních  orgánů 

a neposkytuje-li  zákon  jinou  soudní  ochranu.  Řízení  mohlo  být  nově  (fakultativně) 

zahájeno i ze samého podnětu  ústavního soudu a předpisy se nerušily, ale pozbývaly 

účinnosti. Pokud do šesti měsíců nebyly uvedeny do souladu, tak pozbyly i platnosti.17, 18

I.II.IV Ústavní soud z roku 1991

Ústavní soudnictví na našem území fakticky pokračovalo až od roku 1991. Byl 

přijat ÚZ č. 91/1991 Sb., o Ústavním soudu České a Slovenské Federativní republiky 

s účinností od dubna 1991, který vystřídal úpravu ze zákona o československé federaci. 

Regulace s jistými rozdíly zůstala velmi podobná a inspirace předchozí nerealizovanou 

právní  úpravou  se  jeví  jako  zjevná.  Do  jeho  pravomoci  příslušelo  mimo  jiné 

rozhodování o souladu:

• zákonů a zákonných opatření s ústavními zákony,

• (ústavních) zákonů s mezinárodními smlouvami o lidských právech a základních 

svobodách,19

• nařízení vlády ČSFR a vlád České republiky a Slovenské republiky a právních 

15 FOREJTOVÁ, M. a kol. Ústavní soudnictví. Brno: Václav Klemm, 2014, s. 26 – 29.
16 LANGÁŠEK, T.. Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920-1948. Plzeň: 

Aleš Čeněk, 2011, s. 205 – 208. 
17 FOREJTOVÁ, M. a kol. Ústavní soudnictví. Brno: Václav Klemm, 2014, s. 26.
18 SLÁDEČEK, V. Ústavní soudnictví. 2. podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 

2003, s. 37 – 38. 
19 Při srov. s neprovedenou úpravou za federace (1968) je toto podstatnou novinkou, kterou přinesl 

ÚZ č. 23/1991, kterým se uvozuje LZPS a který MSoLPZS uznal obecnou závaznost a stanovil, 
že mají přednost před zákonem; podle judikatury ÚS (nález Pl. ÚS 36/01) jsou lidskoprávní smlouvy 
stále součástí ústavního pořádku.
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předpisů ministerstev a dalších orgánů státní správy s ústavními a jinými zákony.

Dále  do  jeho  pravomoci  patřily  spory  o  kompetenci  mezi  orgány  federace 

navzájem,  orgány  republik  navzájem  a  orgány  federace  a  republik(y).  Také  mu 

příslušelo podávat výklad ÚZ FS. Před ústavním soudem probíhalo podobně jako dnes 

i řízení o ústavních stížnostech,  ve kterém mu oproti současnosti  po jejím odmítnutí 

pro nepřípustnost  či  zjevnou  neopodstatněnost  byla  dána  možnost  uložit  stěžovateli 

poplatek  až  2.000 Kčs.  Podrobněji  o  ústavní  stížnosti  pojednám v kapitole  IV.II.III 

(Řízení  o  ústavních  stížnostech). Prováděcím  zákonem  se  stal  zák.  o  organizaci 

Ústavního  soudu  České  a  Slovenské  Federativní  Republiky  a  o  řízení  před  ním 

(zák. č. 491/1991 Sb.).20,  21 Plénum soudu přijalo vnitřní předpis Organizační a jednací 

řád Ústavního soudu. 

Tehdejší  prezident  republiky  (Václav  Havel)  jmenoval  na  návrh  Federálního 

shromáždění a národních rad z celkem 24 navržených kandidátů (každé shromáždění 

doporučilo  8  kandidátů)  12  ústavních  soudců,  a  to  6  občanů  z  České  republiky 

a 6 ze Slovenské republiky. Tehdy mohl být do této funkce jmenován bezúhonný občan 

s vyšokoškolským  právnickým  vzděláním  a  desetiletou  právnickou  praxí  volitelný 

do Federálního shromáždění, který dovršil alespoň 35 let věku. Jejich funkční období, 

ačkoli mělo být sedmileté, trvalo jen necelý rok (do 31. prosince 1992), kdy se činnost  

Ústavního soudu kvůli  rozpadu ČSFR ukončila.  Za  toto  krátké  časové  období  stihl 

ústavní soud ČSFR osmkrát rozhodnout nálezem a vydat 8 usnesení zásadní povahy. 

Řada nevyřízených záležitostí byla podle povahy předána Ústavnímu soudu ČR či SR.22

I.II.V Ústavní soud České republiky od roku 1993

Ústava České republiky (ÚZ ČNR č. 1/1993 Sb.) s účinností společné vzniku 

naší samostatné republiky od 1.  ledna 1993 zakotvila Ústavní  soud ČR jako soudní 

orgán  ochrany  ústavnosti  ve  svých  čl.  83  –  89.  Prováděcím  zákonem,  který  měl 

podrobně upravit hlavně organizaci a řízení před soudem a byl připraven a vypracován 

do léta 1993 skupinou řízenou Ministerstvem spravedlnosti, se stal zák. č. 182/1993 Sb., 

20 Čl. 2 – 7 ÚZ č. 91/1991 Sb., o Ústavním soudu České a Slovenské Federativní republiky.
21 Zák. č. 491/1991 Sb., o organizaci Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky 

a o řízení před ním.
22 FOREJTOVÁ, M. a kol. Ústavní soudnictví. Brno: Václav Klemm, 2014, s. 31.
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o Ústavním soudu, který nabyl účinnosti 1. července 1993. Své činnosti se téhož měsíce 

podle již konzumovaného § 149 tohoto zákona ujal složením slibu do rukou prezidenta 

12. soudce. Poněvadž ještě nebyl zřízen Senát (ani Prozatímní), souhlas k jmenování 

soudců prezidentem podle čl. 106 Ústavy dala Poslanecká sněmovna. Prvním nálezem 

rozhodl  ÚS  ještě  v  prosinci  1993,  kterým  zamítl  návrh  na  zrušení  zákona 

o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu.23

23 SLÁDEČEK, V. Ústavní soudnictví. 2. podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 
2003, s. 43 – 44.
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II. Modely ústavního soudnictví a jejich modifikace

II.I Obecné pojednání o modelech ústavního soudnictví

Soudní  kontrola  ústavnosti,  která  souvisí  s  principem  konstitucionalismu 

(právem lidu na ústavu) je podstatným prvkem každého demokratického státu. Rozkvět 

zažila hlavně po 2. světové válce. Modely ústavního soudnictví můžeme rozdělit na dva 

základní:  model  všeobecné  kontroly  ústavnosti  a  model  specializované  kontroly 

ústavnosti. Základní význam pro rozlišení modelů a pojetí kontroly ústavnosti budou 

mít vlastnosti ústavy, která má být přezkoumána a typ právní kultury.

V modelu  všeobecné  kontroly  ústavnosti,  který  ještě  dále  můžeme  rozčlenit 

na difuzní  (ten  nalezneme  např.  v  USA  a  Velké  Británii)  a  koncentrovaný 

(ve Švýcarsku), provádí přezkum obecné soudy daného státu. Pokud se k všeobecnosti 

přidá ještě difuznost,  provádí kontrolu více soudů soudní soustavy státu a v případě 

koncentrované (neboli centralizované) všeobecnosti ji  realizuje nejvyšší obecný soud 

(eventuálně  speciální  plénum).  První  typ  všeobecné  koncentrované  soudní  kontroly 

ústavnosti  se  v  Evropě  vyvinul  ve  Švýcarsku  a  uskutečňuje  ho  Federální  tribunál 

(obecný nejvyšší soud).

Druhým hlavním typen či modelem soudní kontroly ústavnosti je specializované 

a koncentrované (centralizované) ústavní soudnictví, které se spojuje s kontinentálním 

typen  právní  kultury  a  je  uskutečňováno  zvláštním  soudním orgánem pro  kontrolu 

ústavnosti  stojícím  mimo  obecnou  soudní  soustavu.  Právě  u  něj  se  soustřeďuje 

ústavněprávní pravomoc. Tento model se jeví jako typický ve většině evropských zemí 

a objevíme ho třeba v SRN, Rakousku, Polsku, Slovensku a samozřejmě také v České 

republice.  Pro  model  koncentrovaného  a  specializovaného  ústavního  soudnictví 

je význačná  mnohost  kompetencí  (typycky:  následná,  někdy  předběžná,  konkrétní 

kontrola  ústavnosti,  řešení  kompetenčních  sporů,  ústavní  stížnosti;  a  další  zvláštní 

pravomoci: neústavnost politických hnutí atd.). 

Smíšený  model,  který  nalezneme  v  zemích:  Řecko,  Portugalsko  a  Brazílii, 

obsahuje  prvky  obou  výše  zmíněných.  Jak  obecné  soudy  (při  řešení  konkrétních 

případů)  mohou provádět  kontrolu  ústavnosti,  tak  zde  existuje  speciální  (od obecné 
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soustavy oddělený) soudní orgán pro zvláštní přezkum ústavnosti.24, 25

Tzv. americké judicial review má ze všech zemí za sebou nejdelší vývoj a sbírá 

zkušenosti  z  judikatury ústavních  soudů  již  přes  200  let.  Na evropském kontinentě 

vzhlíží  ústavní  soudnictví  České  republiky,  fungující  nyní  přes  20  let,  k  úpravě 

a zkušenostem z Německa i Rakouska. K rozmachu soudní kontroly ústavnosti došlo 

v zemích kontinentální Evropy až po 2. světové válce a obsah její americké podoby 

tomu zcela jistě přispěl a odlišnou evropskou formu bezpochyb ovlivnil. Zahraničního 

řešení  však  bylo  na  našem  kontinentě  nutno  dosáhnout  v  odlišné  formě  (institucí, 

procesu  atd.)  a  tak  se   vyvinul  specializovaný  model  ústavního  soudnictví 

(od nejstaršího  všeobecného  difuzního  amerického  modelu  v  jistých  směrech  dosti 

odlišný – viz dále).

V polovině minulého století, kdy Nejvyšší soud USA soustředil své působení na 

ochranu  práv  jednotlivců,  sloužil  mnoha  vznikajícím  evropským  ústavním  soudům 

(převážně těm západním) jako příklad. V jakési pozměněné podobě došlo k přijetí řady 

doktrín a pravidel z USA (např. princip sebeomezení a přednost ústavně konformního 

výkladu – k zásadám řízení před českým ÚS viz kap. IV.I) a americká soudní kontrola 

ústavnosti se podílela i na přirozenoprávním vnímání evropských ústav.

Pokud dochází  ke srovnání  českého modelu  ústavního soudnictví,  tak  se tak 

většinou děje s úpravou německou. Důvody pro tuto skutečnost se mi jeví jako zcela 

pochopitelné, jelikož právě ústavní soudnictví SRN představovalo a možná stále pro ÚS 

představuje do velké míry vzor. I přes odlišnou formu soudní kontroly ústavnosti si však 

nemyslím, že nelze přistoupit k jisté komparaci s úpravou v USA. Ustavování soudců 

ÚS  probíhá až na jeden rozdíl  zásadně dle amerického vzoru.  Tuto hlavní odlišnost 

soudců  Nejvyššího  soudu  USA  představuje  jejich  doživotní  jmenování.  Časově 

omezené funkční období u ústavních soudců v ČR dle některých názorů může znamenat 

hrozbu  pro  apolitické  rozhodování  nejvyššího  soudního  orgánu  kontroly  ústavnosti. 

Vliv prezidenta na jejich výběr je na základě české právní úpravy obrovský (k této 

problematice  podrobněji  v  kap.  III.II).  Naopak  soudci  v  USA hlavu  státu,  která  je 

jmenovala,  většinou  ve  své  funkci  „přežijí“  a  tímpádem  mohou  působení  nového 

prezidenta vyvážit. Nedochází k omezení jejich nezávislosti tím, že by museli s nadějí 

24 BLAHOŽ, J. Soudní kontrola ústavnosti: srovnávací pohled. Praha: Codex, 2001, s. 66 – 69. 
25 FOREJTOVÁ, M. a kol. Ústavní soudnictví. Brno: Václav Klemm, 2014, s. 35 – 36.
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na další jmenování jakýmsi způsobem respektovat politické dění ve státě.26

Další rozdíl v americké úpravě soudnictví (nejen ústavního) představuje vztah 

advokáta  a  soudce,  neboli  spíše  jak  moc  advokáti  jednotlivé  soudce  znají. 

V kontinentálním právním prostředí si advokáti obvykle nezjišťují informace o vzdělání 

či odborném zájmu soudců. Obraz, který převládá o kontinentálním soudci, by se dal 

přirovnat k tomu „neznámého úředníka“. Jako naprosto odlišné se jeví vnímání soudců 

v angloamerické právní kultuře, jelikož informace o vzdělání, rodině, zázemí atd. patří 

k těm veřejně přístupným a soudci jsou vnímány spíše jako „osobnost“. Od amerického 

advokáta  se  očekává,  že  „svého  soudce  bude znát“.  Jak  média,  tak  právníci  věnují 

jmenování soudců velkou pozornost.

V posledních letech se však i v Evropě především ústavním soudcům dostává 

stále větší pozornosti. I když advokáti znají ústavní soudce hlavně z předešlých jednání, 

dochází  k  stálému  zvyšování  mediálního  zájmu  o  ně  (např.  při  začínající  tzv.  třetí 

dekádě  ÚS  došlo  v  měsíčníku  Respekt v  roce  2013  k  publikaci  několika  článků 

o možných budoucích kandidátech27), což svědčí i o vědomí společnosti o moci a vlivu 

ÚS.  Přiznáváme-li,  že  v právu neexistuje  vždy jen jeden výklad,  potom výsledečné 

rozhodnutí  odvisí  i  od osobnosti  interpreta.  Podíváme-li  se na dlouholeté zkušenosti 

v USA, tak  veřejná  činnost  ústavních  soudců (samozřejmě apolitická)  jejich veřejné 

prestiži jen prospěla.28

Co se týče kompetencí  českého ÚS, podobá se jejich právní  úprava a  obsah 

nejvíce  modelu  německému.  Rozhodování  se  může týkat:  rušení  právních  předpisů, 

ústavních  stížností,  neústavnosti  politických  stran,  kompetenčních  sporů  a  rovněž 

dalších pravomocí, které nepředstavují ústavní soudnictví v tom pravém slova smyslu 

(impeachment  prezidenta,  volba,  volitelnost,  neslučitelnost  funkcí  člena  Parlamentu 

atd.).  Blíže  ke  kompetencím  ústavních  soudů  jednotlivých  zemí  v  následujících 

kapitolách a v kap. III.IV (Kompetence ÚS). 

Jako  netypická  pro  model  specializovaného,  koncentrovaného  ústavního 

soudnictví se může jevit česká právní úprava týkající se ústavních stížností,  která se 

26 BLAHOŽ, J. Soudní kontrola ústavnosti: srovnávací pohled. Praha: Codex, 2001, s. 417 – 445. 
27 např.: SPURNÝ J., KUNDRA O. Největší úkol Miloše Zemana. Respekt.cz, 17.2.2013, dohledatelné z: 

http://respekt.ihned.cz/index.php?p=R00000_d  &  a  rticle  [  id  ]  =59332710  &  article  [  what  ]  =%FAstavn  
%ED+AND+soud  &  article  [  sklonuj  ]  =on  .

28 KYSELA, J., BLAŽKOVÁ, K., CHMEL, J. a kol. Právnický Olymp. Portréty vybraných soudců  
Ústavního soudu ČR. Praha: Leges, 2015, s. 12 – 38. 
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přiklání k její subjektivní funkci. Některé sousední státy (např. SRN, Rakousko) náležící 

do stejného modelu dovolují, aby ústavní stížnost směřovala i přímo proti normativnímu 

aktu, kdyžto v ČR lze v souvislosti s ní podat jen návrh na jeho zrušení. Musí tedy 

primárně mířit jen proti aktu individuálnímu. Ohledně této problematiky se nám tedy 

nabízí legislativní změna české úpravy.29

29 BLAHOŽ, J. Soudní kontrola ústavnosti: srovnávací pohled. Praha: Codex, 2001, s. 448 – 453. 
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II.II Spojené státy americké a judicial review

Pro uvedení alespoň jednoho od nás velmi odlišného a všeobecného difuzního 

(decentralizovaného) modelu ústavního soudnictví (ve Spojených státech se pro soudní 

kontrolu ústavnosti používá pojem „judicial review“) jsou ideálním příkladem Spojené 

státy americké. Soudní přezkum zde provádí všechny soudy ze soudní soustavy v čele 

s Nejvyšším soudem USA a nikoli jeden specializovaný orgán.30 Nejvyšší soud USA již 

v  roce  1803  rozhodl  o  tom,  že  ústava  stojí  mezi  zákony  hierarchicky  nejvýše 

a že nesoulad s ní by pro zákon znamenal neplatnost, kterou zjišťují a dovozují orgány 

soudní  moci  (jakékoli  soudy  mají  tuto  pravomoc,  nejen  nejvyšší).  Abstraktní 

a předběžnou kontrolu ústavnosti v této zemi budeme hledat marně, jedná se totiž vždy 

o rozhodování  spojeném s konkrétní  zrovna souzenou věcí,  tedy o konkrétní  neboli 

incidentní a následnou kontrolu ústavnosti.

Americké  právo  je  představitelem  angloamerického  typu  právní  kultury, 

ve kterém je kladen velký důraz na precedenty jako závazný pramen práva. Dojde-li 

tedy obecný soud při řešení konkrétní věci k závěru, že nepoužije zákona z důvodu jeho 

protiústavnosti,  neznamená  to  ještě  jeho  zánik,  ale  spíše  jeho  neaplikovatelnost 

v obdobných budoucích případech. Málokdy se ale stává, že by se případ neústavnosti 

díky  procesním  nástrojům  nakonec  nedostal  před  vůdčí  a  nejvyšší  článek  soudní 

soustavy (Nejvyšší soud USA), který s téměř obecnou závazností právně vyloží, zda 

předpis je či není v souladu s ústavou (tato část soudního rozhodnutí je považována za 

jeho jádro a nazývá se ratio decidendi) a své rozhodnutí řádně zdůvodní (obiter dictum). 

Nejen strany sporu, ale také nižší články soudní soustavy jsou takovýmto rozhodnutím 

vázány, i když se neplatný či neúčinný zákon stále považuje za součást právního řádu. 

Nejvyšší soud se drží zásady stare decisis (setrvat při rozhodnutém), která mu ukládá 

respektovat své vlastní rozhodnutí a precedenty. Pokud by se od nich odchýlil, může tak 

učinit  jen  po řádném uvážení  a  zdůvodnění.  Všeobecný a difuzní  systém ústavního 

soudnictví se na našem kontinentu rozšířil zejména ve skandinávských zemích.31, 32

30 DOSTÁL, M. Ústavní soud České republiky v letech 1993-2000: podstata ústavního soudnictví,  
procesní úprava, základní ústavněprávní doktríny a významné judikáty prvního Ústavního soudu ČR. 
Praha: Linde, 2004, s.  17 – 18.

31 BLAHOŽ, J. Soudní kontrola ústavnosti: srovnávací pohled. Praha: Codex, 2001, s. 70 – 112.
32 FOREJTOVÁ, M. a kol. Ústavní soudnictví. Brno: Václav Klemm, 2014, s. 44 – 50.
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II.III Německo

Typickým příkladem pro specializované a koncentrované ústavní soudnictví je 

německý Spolkový ústavní soud (Bundesverfassungsgericht) sídlící na jihozápadě SRN 

ve městě  Karlsruhe. Tento soudní orgán, který se jako jediný na úrovni celé federace 

(vedle  něho  existují  ještě  jednotlivé  zemské  ústavní  soudy)  zabývá  ústavním 

soudnictvím v Německu,  slouží  jako vzor  pro  mnoho dalších  evropských ústavních 

soudů. Jeho základní podoba a působnost jsou upraveny v ústavním zákoně Základní 

zákon pro Spolkovou republiku Německo z roku 1949 a dále v zákoně o Spolkovém 

ústavním soudu (Bundesverfassungsgerichtsgesetz) z roku 1951, který obsahuje již spíše 

podrobnější úpravu.33 Plénum tohoto soudu je tvořeno 16 soudci a rozkládá se na dva 

senáty vždy po 8 soudcích (Grundrechtssenat, který řeší případy týkající se zejména 

základních lidských práv a Staatsrechtssenat, soustředící se na ostatní kauzy), v jejichž 

čele  nalezneme předsedu a  místopředsedu ústavního soudu a  jeho kompetence  jsou 

rozšířeny na v podstatě  všechny zásadní  oblasti  ústavního práva (komunální ústavní 

stížnosti  a  ústavní  stížnosti  jednotlivců,  následná  kontrola  ústavnosti  spolkových 

a zemských  zákonů,  kompetenční  spory  státních  orgánů,  volební  a  mandátové 

záležitosti).  Pokud  má  Spolkový  ústavní  soud  rozhodnout  o  neústavnosti  určitého 

zákona či jiného právního předpisu, není limitován jen navrženými ustanoveními. Ale 

důvody podaného návrhu již vázán je. Plénum německého  ústavního soudu rozhoduje 

o organizačních věcech a v případě, líší-li  se právní názor jednoho senátu od názoru 

vysloveného v rozhodnutí druhého senátu. V každé z 16 spolkových zemí vykonávají 

svou  pravomoc  jako  nejvyšší  soudy  spolkových  zemí  zemské  ústavní  soudy 

(Landesverfassungsgerichte), které na základě zemských ústav přezkoumávají předpisy 

zemského práva.34, 35

Do 19. století hrál v německém právní světě významnou roli pojmový aparát. 

Tzv. pojmová jurisprudence se snažila vysvětlit a postavit právo na logickém systému 

právních pojmů. Na přelomu 19. a 20. století však došlo ke kritice a pomalému ústupu 

33 FOREJTOVÁ, M. a kol. Ústavní soudnictví. Brno: Václav Klemm, 2014, s. 56 – 62. 
34 BLAHOŽ, J. Soudní kontrola ústavnosti: srovnávací pohled. Praha: Codex, 2001, s. 245 – 297.
35 DOSTÁL, M. Ústavní soud České republiky v letech 1993-2000: podstata ústavního soudnictví,  

procesní úprava, základní ústavněprávní doktríny a významné judikáty prvního Ústavního soudu ČR. 
Praha: Linde, 2004, s. 20.

18



od představ,  podle kterých neexistovaly žádné mezery v právu a soudce  ho nesměl 

vykládat nebo dotvářet. V celé kontinentální Evropě dochází k opouštění radikálního 

mínění, že se soudcovská tvorba práva ani v malém měřítku nepřipouští. I v modelech 

ústavního  soudnictví  kontinentální  Evropy  se  objevuje  nutnost  určitého  respektu 

k předchozí judikatuře a interpretace práva se připouští.

Rozhodování  a  organizace německého ústavního soudu představují  pro české 

ústavní soudnictví bezesporu inspiraci.  Důvody bych hledala v blízké právní kultuře 

obou  zemí  a  také  v  letité  tradici  této  instituce  v  SRN.  Řada  českých  soudců  ÚS 

(např. P. Holländer  a  E.  Wagnerová)  ve  svých  rozhodnutích  argumentují  právě  jeho 

judikaturou.36

36 KYSELA, J., BLAŽKOVÁ, K., CHMEL, J. a kol. Právnický Olymp. Portréty vybraných soudců  
Ústavního soudu ČR. Praha: Leges, 2015, s. 23, 158.
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II.IV Rakousko

Další  spolkovou republiku a centrálně federální stát,  který patří  k evropským 

modelům specializovaného a koncentrovaného ústavního soudnictví představuje naše 

sousední  země  Rakousko.  Na  základě  Spolkového  ústavního  zákona  (Bundes-

Verfassungsgesetz) z roku 1920 a jím provádějícího zákona o Ústavním soudním dvoru 

(Verfassungsgerichtshofgesetz)  z  roku  1953  vznikl  rakouský  Ústavní  soudní  dvůr 

ve Vídni, který slouží jako vzor pro české ústavní soudnictví a je sestaven z předsedy, 

místopředsedy, 12 členů a 6 náhradníků. Stejně jako v české úpravě musí být všichni 

právními profesionály s  absolvovanou desetiletou právní  praxí  a  naopak od českých 

ústavních  soudců  jsou  do  funkce  jmenováni  natrvalo  (ve  funkci  mohou  setrvat 

až do dosažení 70. roku života).

Oproti předtím zmíněného německého Spolkového ústavního soudu rozhoduje 

rakouský Ústavní soudní dvůr především v plénu. Provádí hlavně následnou kontrolu 

spolkových  a  zemských  právních  předpisů  a  to  jak  abstraktní  (výhradně  na  návrh 

zemských vlád) tak především konkrétní (u zákonů z vlastní iniciativy nebo na návrh 

Nejvyššího soudního dvora či  Správního soudního dvora a u nařízení  zase z vlastní 

iniciativy  či  na  návrh  jakéhokoli  soudu).  Takové  řízení  může  být  zahájeno  i  bez 

podaného  návrhu,  jestliže  spor  o  ústavnost  vyvstane  v  souvislosti  s  probíhajícím 

řízením. Přitom se rakouská právní úprava (narozdíl od německé) drží koncepce, že je 

o platnosti právního předpisu rozhodnuto s účinky  ex nunc  a předpisy či jejich části, 

které byly neústavním zákonem zrušeny, tak automaticky, aby bylo zabráněno mezerám 

v právu, nabývají zase na účinnosti. Ve spojení s kompetenčními spory (jestli vydání 

určitého rozhodnutí přísluší spolku nebo zemi) zná rakouská ústava také preventivní 

kontrolu ústavnosti, ke které je oprávněna na návrh spolkové či zemské vlády. Rakouská 

úprava pro podání  ústavní  stížnosti  je  podstatně užší  než ta  česká,  lze ji  napadnout 

mimo rozhodnutí azylového soudu jen správní rozhodnutí a to až po upotřebení všech 

možných procesních prostředků. Možnost jejího uplatnění mají vedle FO i PO. Dále 

rakouský ústavní soud řeší spory při ztrátě mandátu, některé volební věci, protiprávnost 

státních smluv, žaloby proti státním orgánům a impeachment hlavy státu.37, 38, 39 

37 BLAHOŽ, J. Soudní kontrola ústavnosti: srovnávací pohled. Praha: Codex, 2001, s. 245 – 310.
38 Dostupné z: https://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-site/vfgh/kompetenzen.html. 
39 FOREJTOVÁ, M. a kol. Ústavní soudnictví. Brno: Václav Klemm, 2014, s. 62 – 65.
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II.V Polsko

Dalším státem  patřícím  k  modelu  koncentrované  a  specializované  kontroly 

ústavnosti (a jehož úprava ústavního soudnictví se od té české ze všech sousedních států 

liší  nejvíce)  je  parlamentní  republika  Polsko,  jejíž  ústavní  soud  nacházející 

se ve Varšavě vznikl  ještě  za doby totalitního režimu (roku 1986).  Tento samostatně 

stojící nezávislý soudní orgán se skládá z 15 ústavních soudců, kteří narozdíl od naší 

české  úpravy  nejsou  jmenováni  prezidentem,  ale  voleni  dolní  komorou  polského 

parlamentu (Sejmem) a jejichž funkce trvá jen jednorázově a individuálně po dobu 9 let. 

Jako předseda a místopředseda Ústavního tribunálu jsou hlavou státu na návrh a podle 

výsledků  volby Plenárního  shromáždění  jmenováni  dva  představitelé  ze  všech  jeho 

soudců.40,  41 Podle Ústavy Polské republiky a jejího prováděcího zákona o Ústavním 

tribunálu k jeho pravomocem patří vést řízení a konečně a závazně rozhodovat o: 

• ústavnosti mezinárodních smluv (možnost přezkumu i před jejich ratifikací),

• souladu  právních  předpisů  (jejich  výjimečná  preventivní  a  častější  následná 

abstraktní  i  konkrétní  kontrola)  s  nejvyšším  zákonem  státu  (Ústavou  PR) 

i s ratifikovanými MS,

• individuálních  ústavních  stížnostech  (fyzických  i  právnických  osob,  občanů 

i cizinců) směřujících proti normativnímu aktu,

• kompetenčních sporech mezi nejvyššími státními orgány,

• souladu cílů a činností politických stran s ústavou PR,

• právních dotazech (položenými obecnými soudy), a

• způsobilosti prezidenta vykonávat svůj úřad.42, 43

Polský ústavní soud v posledním roce bojuje s většími legislativními změnami, 

které neunikly ani pozornosti široké věřejnosti a zahraničí. Koncem roku 2015 schválil 

polský  parlament  nový  zákon,  který  podle  mnoha  chod  nejvyššího  soudu  v  zemi 

40 FOREJTOVÁ, M. a kol. Ústavní soudnictví. Brno: Václav Klemm, 2014, s. 65 – 67.
41 ŠIMÍČEK, V. (ed.). Ústavní soudnictví ve vybraných postkomunistických zemích. Brno: Masarykova 

univerzita, 1999, str. 79 – 85.
42 FOREJTOVÁ, M. a kol. Ústavní soudnictví. Brno: Václav Klemm, 2014, s. 66.
43 ŠIMÍČEK, V. (ed.). Ústavní soudnictví ve vybraných postkomunistických zemích. Brno: Masarykova 

univerzita, 1999, str. 79 – 85.
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ochromí. Novela počítá s tím, že by nově většinu sporů musely rozhodovat dvě třetiny 

z minimálně 13 jeho soudců, což by polský ústavní soud v zásadě paralyzovalo. Nejen 

opoziční  politické  strany,  ale  i  EU  před  takovou  změnou  právní  úpravy  varují 

a zdůrazňují hrozbu pro nezávislé rozhodování polské nejvyšší soudní instance. Polský 

ústavní  soud  zmiňovanou  spornou  novelu  označil  za  protiústavní,  ale  vláda  jeho 

rozhodnutí odmítla v úředním věstníku zveřejnit (což však jeho platnost podmiňuje). 

Většina ústavních soudců odmítla  i  další  chystanou novelu  a  považuje za neústavní 

např.  to,  že  by  k  posuzování  návrhů  mělo  docházet  vždy  postupně  a  již  ne  dle 

důležitosti. Situace mezi vládní stranou a ústavním soudem v Polsku se vyostřuje a EU 

svému členskému státu z obav o právní  stát,  dělbu moci  a  soudní  nezávislost  hrozí 

sankcemi.44, 45

V Polsku se dle mého názoru ukázali slabiny právní úpravy, při které může dojít 

k  ohrožení  nezávislosti  soudní  moci  či  její  politizaci,  pokud je  veškerá  podrobnější 

úprava  ústavního  soudnictví  obsažena  jen  v  běžném zákoně  a  za  určité  konstelace 

komory parlamentu není obtížné ji změnit. Také situaci, ve které veškeré ústavní soudce 

vybírá jen jeden státní orgán (zde Sejm) nepovažuji za nejšťastnější. Blíže k jmenování 

soudců ÚS v ČR a možné změně české úpravy viz kap. III.II.  

44 Dohledatelné z: 
http://zpravy.e15.cz/zahranicni/politika/polsky-senat-odsouhlasil-zakon-ktery-muze-paralyzovat-
ustavni-soud-1257746,
http://www.ceska-justice.cz/2016/08/spor-o-polsky-ustavni-soud-ma-namestek-premiera-za-
politickou-hru/,
http://www.ceska-justice.cz/2016/09/ve-varsave-se-sesli-polsti-soudci-znepokojeni-utoky-vlady/.

45 Stav k 1. září 2016.
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II.VI Slovensko

Vedle soustavy obecných soudů existuje i na Slovensku (konkrétněji ve městě 

Košice) speciální nezávislý soudní orgán pro kontrolu a ochranu ústavnosti.  Ústavní 

soud Slovenské republiky tvoří 13 soudců, které jmenuje (stejně jako ty české) hlava 

státu na funkční období  dvanácti  let  a to na návrh zákonodárného sboru.  Slovenský 

jednokomrový parlament (Národní rada) má uloženou povinnost doporučit dvakrát tolik 

kandidátů, než je nutno jmenovat. Z těchto soudců prezident nadále povolává do funkce 

i  jeho  předsedu  a  jeho  zastupujícího  místopředsedu.  Podrobnosti  o  tomto  soudě 

zřízeném  na  počátku  roku  1993  Ústavou  SR  nalezneme  v  zák.  č.  38/1993  Zb., 

o organizaci Ústavního soudu SR, o řízení před ním a o postavení jeho soudců. Jako 

většina  ostatních  se  skládá  z  pléna  a  tříčlenných  senátů,  které  vykonávají  jeho 

zbytkovou  kompetenci.  Jako  sbor  rozhoduje  nadpoloviční  většinou  všech  pouze 

ve věcech v zákoně přímo uvedených.46, 47 

Podle  čl.  125  Ústavy  Slovenské  republiky  (č.  460/1992  Zb.)  spadá  do  jeho 

kompetencí rozhodovat o souladu:

• zákonů,  nařízení  vlády,  vyhlášek  ministerstev  a  nařízení  územních 

samosprávných  celků  s  ústavou,  ústavními  zákony  a  ratifikovanými 

a vyhlášenými  mezinárodními  smlouvami  (u  podzákonných  předpisů 

i se zákony), a

• všeobecně  závazných  právních  předpisů  místních  orgánů  státní  správy 

a všeobecně  závazných  nařízení  orgánů  územní  samosprávy  s  ústavou, 

ústavními zákony, ratifikovanými a vyhlášenými MS, zákony, nařízeními vlády 

a vyhláškami ministerstev.

Po vyslovení  nesouladu  pozbývají  výše  zmíněné  předpisy automaticky na  účinnosti 

a do 6  měsíců  existuje  pro  orgány je  vydávající  ústavou  stanovená  povinnost,  tento 

rozpor odstranit. Jinak po této lhůtě ztrácí i na platnosti. Preventivní kontrola návrhů 

zákonů  či  jiných  všeobecně  závazných  právních  předpisů  se  naopak  neprovádí. 

46 FOREJTOVÁ, M. a kol. Ústavní soudnictví. Brno: Václav Klemm, 2014, s. 67 – 72. 
47 KUBÁT, M. Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy. Praha: Eurolex Bohemia, 2004, 

s. 369.
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Předběžný přezkum nalezneme jen u MS, ke kterým je třeba souhlasu Národní rady.  

Navrhnout ho mohou vláda nebo prezident před předložením MS zákonodárnému sboru 

ke schválení. Jestliže ústavní soud rozhodne o jejím nesouladu s ústavou nebo ústavním 

zákonem, brání tato skutečnost její ratifikaci.

Dále soudní orgán kontroly ústavnosti na Slovensku řeší spory týkající se:

• předmětu referenda a jeho souladu s ústavou i ústavními zákony,

• některých kompetenčních sporů,

• stížností FO a PO ohledně porušení svých základních práv a svobod,

• stížností orgánů územní samosprávy proti zásahům do samosprávy,

• vyložení ústavy či ústavního zákona,

• stížností proti rozhodnutí o ověření mandátu poslance Národní rady,

• voleb  do  Národní  rady,  Evropského  parlamentu,  do  orgánů  územních 

samosprávných celků a voleb prezidenta,

• stížností ohledně výsledků referenda a lidového hlasování,

• shody rozhodnutí o rozpuštění nebo pozastavení činnosti politické strany či hnutí 

s ústavními a jinými zákony,

• obžaloby  hlavy  státu  Národní  radou  ve  věci  úmyslného  porušení  ústavy 

a velezrady, nebo

• souladu rozhodnutí  o vyhlášení výjimečného stavu, nouzového stavu a na ně 

navazujícího.48

48 Čl. 125 – 129 zák. č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenské republiky.
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III. Současná podoba ústavního soudnictví v České republice

III.I Pozice a charakteristika ÚS

Ústavní  soud  České  republiky, nacházející  se  v  Brně, patří  k  vrcholným 

ústavním orgánům. Na území ČR jako takový nepředstavuje absolutní novinku, jelikož 

je jakýmsi pokračováním předválečného ústavního soudnictví. Funkční ÚS se podařilo 

vtělit  do právního systému teprve po podzimu 1989, kdy došlo k obnově ústavního 

demokratického právního řádu. V souvislosti  s principem omezené moci představuje 

prostředek  kontroly  a  regulace  veřejné  moci,  jejíž  správný  a  spravedlivý  výkon, 

jak historická  minulost  nesčetněkrát  ukázala,  nemohou  být  vždy  automaticky 

očekávány. Všechna moc má sklon k rozpínání, a proto nesmí nikdy přestat snaha k její 

regulaci či omezení.

ÚS  jako  jediný  nespadá  a  není  vtělen  do  všeobecné  české  soudní  soustavy. 

Při klasické  dělbě  moci  sice  patří  do  moci  soudní,  ale  jako  speciální  a  samostatný 

soudní  orgán  ochrany  ústavnosti  stojí  zvlášť  mimo  obecnou  soudní  soustavu. 

Že se v jeho případě jedná o soudní orgán, lze dovodit nejenom z jeho systematického 

zařazení v hlavě čtvrté Ústavy („Moc soudní“), ale i na základě dalších skutečností: jeho 

složení  z  právnicky  vzdělaných  soudců,  závaznost  rozhodnutí,  úprava  řízení 

ve zvláštním procesním zákoně,  zahájení  řízení  návrhem atd.  K  činnosti  sice  užívá 

prostředků typických rovněž pro ostatní soudy, ale jeho smysl a úkoly se od významu 

obecných  soudů  značně  liší  a  převyšují  je.  Představuje  orgán  koncentrovaný, 

což znamená,  že  kolem sebe  nemá  soustavu  dalších  ústavních  soudů.  ÚS  je  jediný 

a neočekávají se žádné vrchní, krajské ba okresní ústavní soudy.

Díky tomuto státnímu orgánu a jeho postavení  patří  ČR, která se inspirovala 

hlavně úpravou z Německa, k modelu koncentrovaného a specializovaného ústavního 

soudnictví.  Tento  typ  ústavního  soudnictví  (pro  státy  ve  střední  Evropě  typický) 

se zabývá  fundamentálními  otázkami  ústavnosti  jako  její  abstraktní  i  konkrétní 

kontrolou, vedle které řeší protiústavnost nebo nezákonnost zásahů státu, věci volební, 

impeachment  prezidenta,  neústavnost  zásahů  do  činnosti  politické  strany,  rozpory 

ohledně kompetencí a další věci. Ucelený výčet pravomocí ÚS podává čl. 87 Ústavy. 

Běžným  zákonem  nelze  jeho  věcnou  působnost  rozšiřovat  nebo  zúžit.  Podrobně 
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o kompetencích ÚS pojednám v kap.  III.IV (Kompetence ÚS) a kap.  IV.II (Jednotlivé 

druhy řízení před ÚS). 

Podrobnou  úpravu  o  nejvyšším  soudním  orgánu  kontroly  ústavnosti  v  ČR 

poskytuje zák.  o ÚS (zák.  č.  182/1993 Sb.,  o Ústavním soudu, ve znění pozdějších 

předpisů), který se skládá z pěti částí (Organizace ÚS, Řízení před ÚS, Platové poměry 

soudce  a  asistenta,  Kárné  provinění  a  kárné  řízení a  Přechodná  a  závěrečná 

ustanovení). Jelikož takto důležitému zákonu náleží jen pozice běžného zákona, mohla 

by jeho změna (která by pro zákonodárce právě kvůli jeho postavení nepředstavovala 

těžký úkol)  snadno ztížit  ochranu ústavnosti  ve  státě.  V případě  změny zák.  o  ÚS, 

by jím byl ÚS i nadále v novelizované podobě vázán a to i za situace jeho případného 

rozporu  s  ústavním  pořádkem.  Tento  zákon  je  totiž  jediným  své  síly,  jenž  je 

z přezkoumatelnosti  souladu  s  ústávním  pořádkem  vyloučen.  Články  Ústavy,  jež 

vymezují  působnost  ÚS,  by  se  pak  mohly  poměrně  jednoduše  stát  ustanoveními 

s nejasnou realizací jejich řízení a pravomocí v nich zakotvených, a tak by jistě došlo 

k ohrožení důležité ochrany ústavnosti. Stálo by proto za zvážení, zda by se zák. o ÚS 

nemělo poskytnout jiné postavení či nepřevzít alespoň některá jeho důležitá ustanovení 

přímo do Ústavy. Např. Slovensko upravuje druhy řízení před ústavním soudem přímo 

na té nejvyšší rovině, a to v ústavě. Nebo by také bylo možné zakomponovat ho do 

režimu čl. 40 Ústavy a podmínit jeho změnu souhlasem obou komor Parlamentu.49, 50, 51

49 FOREJTOVÁ, M. a kol. Ústavní soudnictví. Brno: Václav Klemm, 2014, s. 73 – 76.  
50 SLÁDEČEK, V. Ústavní soudnictví. 2. podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha : C. H. Beck, 

2003, s. 48 - 61. 
51 ŠIMÍČEK, V. Ústavní stížnost. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde, 2005, s. 43 – 44.
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III.II Složení a soudci ÚS

ÚS  podle  Ústavy  a  zák.  o  ÚS  tvoří  kolégium  o  15 soudcích52,  kteří  jsou 

jmenováni prezidentem republiky se souhlasem Senátu, který by měl být dán nejpozději 

do  60 dnů.53 Pokud v této době v Senátu o dané věci nedojde k hlasování, presumuje 

se jeho  souhlas,  přičemž  ale  neexistuje  nárok  na  kladnou  odpověď  (navrženého 

kandidáta  může  odmítnout).  Horní  komora  Parlamentu  je  schopna  se  usnášet 

za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členů, což činí nejméně 27 senátorů. Jelikož 

Ústava pro vyslovení takového souhlasu nikde neuvádí potřebu kvalifikované většiny, 

postačilo  by při  zachování  kvóra  k  vyslovení  souhlasu  prezidentovi  k  jmenování 

ústavních  soudců  jen  14  senátorů.  Naopak  od  některých  jiných  rozhodnutí,  spadá 

prezidentská  pravomoc  jmenovat  ústavní  soudce,  předsedu  a  místopředsedy pod  ta, 

která nevyžadují spolupodpis předsedy vlády či jím pověřeného člena vlády.

Aby se  osoba  o  tuto  veřejnou  funkci,  která  následně  vzniká  složením slibu 

do rukou  prezidenta  (jeho  nesložení  či  jeho  složení  s  námitkou  by  znamenalo, 

že se na daného soudce bude hledět,  jako by nebyl nikdy jemnován),  mohla ucházet, 

musí samozřejmě splňovat určitá kritéria a předpoklady, ke kterým patří:

• státní občanství ČR,

• bezúhonnost (která může mít různý obsah, ale u soudců ÚS se jí zřejmě rozumí 

nespáchání žádného trestného činu, či pokud byl spáchán, jeho zahlazení),

• volitelnost do Senátu (svéprávný občan s právem volit a který dosáhl alespoň 

věku 40 let),

• vysokoškolské právnické vzdělání (řádně dokončené a magisterského typu), a

• minimálně desetileté působení v právnickém povolání.

Po prozkoumání  těchto  předpokladů  k  výkonu funkce  by se  dalo  uvažovat,  zda  by 

nemělo  dojít  k  přibrání  dalších  kritérií  a  celkovému  zpřísnění,  jako  např.  nutnost 

vědecko-doktrinálního titulu či složení odborné právnické zkoušky nebo zda by také 

nemělo být právním předpisem upraveno navrhování vhodných kandidátů prezidentovi 

52 Současné složení ÚS viz tabulka č. 1 Složení Ústavního soudu ČR v roce 2016.
53 Jelikož v roce 1993 ještě nebyl zřízen Senát (ani Prozatímní), tak k jmenování ústavních soudců na 

první funkční období dala souhlas Poslanecká sněmovna dle čl. 106 Ústavy.
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k jmenování  určitým orgánem či  institucí  a  jeho relativní  volnost  při  jejich  výběru 

omezena (jako tomu bylo dříve za ČSFR nebo jak je  to  stále  např.  na Slovensku). 

Nebo zda  by to  naopak vedlo  k větší  politizaci  a  jak  moc důvěřujeme prezidentovi 

republiky a jeho schopnosti vybírat  správné kandidáty,  které představí Senátu a zda, 

pokud hlava státu i horní komora Parlamentu budou pocházet ze stejných politických 

táborů, nebude ohrožena různorodost politických názorů ÚS.54, 55

Při z mého pohledu spíše nešťastné úpravě procesu jmenování ústavních soudců 

se  ČR převážně  inspirovala  vzorem americkým.  Za  celkově  lepší  bych  stejně  jako 

např. prof.  Gerloch  považovala  situaci,  ve  které  by  jmenování  ovlivňovalo  více 

ústavních orgánů a to bez možné blokace Senátem, jelikož k ní dochází relativně často 

(něco  blíže  k  této  problematice  i  v  kap.  IV.II.VI  „Ústavní  žaloba  na  prezidenta 

republiky“).  Vybírat  vždy  určitý  počet  soudců  by  mohla  horní  i  dolní  komora 

Parlamentu,  prezident  i  NS  a  NSS.  Pravomoc  hlavy  státu  určovat  předsedu 

i místopředsedy by se měnit neměla.56

Za  slabinu  české  zákonné  úpravy  o  ústavních  soudcích  považuji  i  jejich 

desetileté funkční období, či spíše skutečnost, že k obměňování většiny z nich dochází 

téměř současně.  Z historického pohledu nejspíše neexistovala  jiná možnost,  než pro 

tzv. první  dekádu  fungování  ÚS  jmenovat  všechny  ústavní  soudce  takřka  najednou 

(tehdy ještě  jen  12  soudců  a  se  souhlasem Poslanecké sněmovny,  která  prozatímně 

plnila funkci Senátu). „Jednorázové“ sestavování ÚS neprospívá ani důvěře v právo, ani 

právní jistotě a zároveň ohrožuje jeho samotnou existenci. Z důvodu zániku některých 

funkcí  rezignací  či  úmrtím  došlo  k  větší  diverzifikovanosti  funkčních  období 

jednotlivých soudců, ale stále dochází k obměně jejich zásadního počtu v jedné vlně. 

Tím vliv prezidenta na složení ÚS ještě stoupá a tvůrci legislativy by z tohoto důvodu 

měli uvažovat o určitých změnách. Mnohým by se zdál lepší systém, ve kterém by fáze 

obměny probíhala obdobně jako v Senátu postupně, nejlépe po jedné třetině či pětině. 

Na jedné straně by tím posílila odolnost a jistota fungujícího ÚS a na straně druhé by se 

tím  zmenšil  vliv  konkrétní  hlavy  státu.  Není  totiž  vyloučena  situace,  ve  které  by 

54 FOREJTOVÁ, M. a kol. Ústavní soudnictví. Brno: Václav Klemm, 2014, s. 81 – 82, 84 – 85. 
55 SLÁDEČEK, V. Ústavní soudnictví. 2. podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha : C. H. Beck, 

2003, s. 55 – 56. 
56 GERLOCH, A.; KYSELA, J. a kol. 20 let Ústavy České republiky. Ohlédnutí zpět a pohled vpřed. 

Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 28.
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prezident nedostál své pravomoci a uvolněná místa ústavních soudců neobsadil novými 

a zároveň by kvůli  jejich nedostatečnému počtu nemohla nastoupit  následná záruka, 

kterou představuje řízení o ústavní žalobě Senátu proti hlavě státu.57, 58

Dle zák.  o  ÚS soudce  nesmí  zastávat  další  placenou  funkci  či  uskutečňovat 

odlišnou  výdělečnou  činnost,  nejde-li  o  činnost  pedagogickou,  literární,  vědeckou 

a uměleckou  nebo  správu  svého  majetku.  Ale  i  při  těchto  aktivitách  nesmí  dojít 

k ohrožení důvěry v jeho nestranné a nezávislé rozhodování či důstojnosti a významu 

povolání. Členství v politické straně či podobném politickém hnutí jsou zakázány. Dále 

nesmí  dojít  ke  kolizi  s  určitými  dalšími  přímo  Ústavou  vyjmenovanými  funkcemi 

(prezident, poslanec, senátor, funkce ve veřejné správě), jelikož by tyto do doby vzdání 

se jich neumožňovaly jejího ujmutí se.

Nelze  opomenout  kritéria,  která  uvádí  tzv.  lustrační  zákon 

(zák. č. 451/1991 Sb.), že se jako kandidát na soudcovskou funkci nesmí hlásit osoba, 

která za doby totalitního režimu příslušela k Sboru národní bezpečnosti  (SNB), Státní 

bezpečnosti  (StB),  Komunistické  straně  Československa  (KSČ)  či  Lidovým milicím 

(LM).  K  doložení  této  skutečnosti  slouží  tzv.  lustrační  osvědčení,  které  vydává 

Ministerstvo vnitra.59, 60

Významnou  roli  hraje  (a  to  nejen  u  soudců  obecných  soudů,  ale  právě 

i u ústavních)  jejich  nezávislost  při  rozhodování  a  nestrannost,  do  které  nesmí  býti 

zasahováno.  Aby soudce  při  své činnosti  mohl  zůstat  nezávislý,  přispívá  tomu řada 

kritérií.  Nehledě  na  určité  výjimky (viz.  dále),  ho  nelze  bez  jeho  souhlasu  odvolat 

či přeložit.  Dalším garantem má  být  již  výše  zmiňovaná  neslučitelnost  s  některými 

funkcemi  (hlava  státu,  členové  Parlamentu  a  funkce  ve  veřejné  správě)  a  zákaz 

shromáždění  v  oblasti  100  metrů  od  soudní  budovy  v  Brně  nebo  jiných  lokalit, 

ve kterých ÚS jedná.61, 62, 63  LZPS poukazuje nato, že do nezávislosti soudu (ať již ÚS či 

57 KLÍMA, K. Komentář k Ústavě a Listině. 2. rozš. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 651 – 653.
58 FOREJTOVÁ, M. a kol. Ústavní soudnictví. Brno: Václav Klemm, 2014, s. 82 – 83.
59 § 1 – 2, zák. č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí 

ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a 
Slovenské republiky (tzv. lustrační zákon).

60 FOREJTOVÁ, M. a kol. Ústavní soudnictví. Brno: Václav Klemm, 2014, s. 84 – 85. 
61 § 25 zák. o ÚS.
62 Čl. 82 Ústavy.
63 SLÁDEČEK, V. Ústavní soudnictví. 2. podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha : C. H. Beck, 

2003, s. 56 – 57. 
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některého z všeobecné soustavy) nesmí být zasahováno při výkonu petičního práva.64 

Při  pohledu  do  trestního  zákoníku  zjistíme,  že  osobě,  která  by  zasahovala 

do nezávislosti soudu, může za tento trestný čin hrozit až 12 let trestu odnětí svobody.65 

Nevázanost ústavních soudců běžnými normami,  ale naopak jen ústavním pořádkem 

a zák. o ÚS, jejich suverenitu podporuje. V neposlední řadě bych ráda zmínila platové 

ohodnocení  soudcovského povolání,  jehož dostatečná  výše by měla  být  také  jednou 

ze záruk nezávislého rozhodování.66, 67 

Nestrannost se váže na vztah mezi rozhodujícími soudci a účastníky řízení (také 

vedlejšími, i když námitku o podjatosti má možnost podat jen účastník), jejich zástupci 

a  poměru  k  věci.  Při  pochybnosti  (postačí,  aby  zde  byl  důvod  nejistoty) 

o nezainteresovanosti lze podle zák. o ÚS soudce vyloučit a to i tehdy, pakliže působil 

ve shodné věci a zastával přitom jinou funkci či povolání než to ústavního soudce (např. 

byl-li soudcem jednoho z obecných soudů či zastával funkci ve správě). Za takové jiné 

působení  není  považována  legislativní  příprava  a  přijímání  právních  předpisů. 

Odůvodněné odmítnutí soudce smí účastník sporu oznámit nejdéle na počátku úvodního 

ústního jednání a odmítaný se musí projevit. Pokud by se ústní jednání se souhlasem 

účastníků nekonalo, lze vznést námitku při úkonu, kterým se souhlasí s jeho upuštěním. 

Sám soudce se může označit za podjatého a své tvrzení zdůvodnit.  Ve věcech, které 

spadají do plenárního rozhodování, řeší vyloučení soudce usnesením plénum (bez hlasu 

osoby, které se zainteresovanost má týkat) a při senátním rozhodování jiný senát (určení 

senátu probíhá na základě rozvrhu práce). Podjatý asistent soudce, zapisovatel, znalec 

či tlumočník mohou být vyloučeni dle zák. o ÚS přiměřeně dle předešlých ustanovení 

(rozhodnutí spadá do pravomoci předsedy ÚS či předsedy příslušného senátu).68, 69

Jakéhosi  garanta  nezávislého  a  nestranného  rozhodování  ústavních  soudců 

představuje jejich imunita neboli vynětí z obecně platného právního režimu. Jinak než 

dříve,  je  trestní  stíhání  po  dobu  výkonu  funkce,  nedá-li  k  němu  souhlas  Senát, 

vyloučeno. Před jednou ze sedmi přímých novelizací Ústavy (ÚZ 71/2012 Sb.) trvala 

64 Čl. 18 LZPS.
65 § 335 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
66 Čl. 88 Ústavy.
67 Zák. č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní 

moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu.
68 § 36 – 38 zák. o ÚS.
69 MIKULE, V. a V. SLÁDEČEK. Zákon o ústavním soudu: - komentář a judikatura k Ústavě ČR 

a Listině základních práv a svobod. Praha: Eurolex Bohemia, 2001, s. 111 – 114.
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procesněprávní imunita, o kterou se zde jedná, jelikož jde o nestíhatelnost a ne o úplnou 

nemožnost spáchat trestný čin (hmotněprávní imunita neboli indemnita), i po uplynutí 

desetiletého  funkčního  období.  Orgán  činný  v  trestním  řízení  musí  prostřednictvím 

předsedy Senátu  o  svolení  požádat  Senát.  Po  projednání  mandátovým a  imunitním 

výborem a  jeho  doporučením na  kladnou  či  zápornou  odpověď  představitelé  horní 

komory Parlamentu rozhodnou na další  schůzi  usnesením. Zadržení  je přípustné jen 

během  dopadení  při  páchání  trestného  činu  nebo  těsně  potom.  Bezprostředně 

po zadržení  musí  tato  skutečnost  být  oznámena  předsedovi  Senátu  a  jestliže  nedá 

nejpozději 24 hodin po zadržení souhlas k předání soudce soudu, musí být podezřelý 

propuštěn. Na své přístí schůzi Senát hlasuje o přípustnosti trestního stíhání s definitivní 

platností.  Po dobu vedení trestního stíhání je zakázáno vykonávání veškerých úkonů 

spojených se soudcovskou činností. Dále je soudcům ÚS přímo Ústavou přiřčeno právo 

na odepření výpovědi ohledně skutečností, jež se dozvěděli ve spojitosti s povoláním 

a to nejen po dobu deseti let výkonu funkce. Má se za to, že výčet takových skutečností 

je neomezený a důkazní břemeno,  že se nevztahují  na výkon funkce,  by nesl  státní 

orgán informaci  požadující.70,  71 Odlišně od hlavy státu je  nestíhatelnost  za spáchání 

přestupku ústavním soudcem stanovena pouze zákonem (zák.  o  ÚS) a ne na rovině 

ústavní.  Nevztahuje  se  však  na  další  správní  delikty.72 Stíhání  po  zániku  funkce  je 

teoreticky možné, ale podle zák. o přestupcích jen, neuplynul-li od jeho spáchání více 

než 1 rok.73

V zák. o ÚS najdeme samostatnou úpravu ohledně kárné odpovědnosti soudců 

za kárná provinění, kterým se rozumí jednání snižující vážnost a důstojnost soudcovské 

funkce či  počínání ohrožující  důvěru v nezávislou a nestrannou rozhodovací činnost 

a další  zaviněná  porušování  povinností.  Důležitou  roli  při  definici  pojmu  „porušení 

povinností“  hrají  význam  a  smysl  složeného  slibu.  Dle  výše  zmíněného  zákona 

se za kárné  provinění  považuje  i  jednání  naplňující  atributy  přestupku.  Ke  kárnému 

řízení může dojít jeden rok od ho podmiňujícího počínání na základě odůvodněného 

usnesení předsedy ÚS (nejde-li o jeho vlastní kárné provinění) nebo pléna (po podání 

společného návrhu třemi jeho soudci). Podobně jako po dobu vedení trestního stíhání 

70 Čl. 86 Ústavy.
71 KLÍMA, K. Komentář k Ústavě a Listině. 2. rozš. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 662 – 663.
72 § 4 zák. o ÚS.
73 § 20 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
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nepřísluší  soudcům v době kárného řízení  výkon úkonů souvisejích  s  jejich  funkcí. 

Tomu,  proti  němuž  bylo  řízení  zahájeno,  přísluší  právo  se  v  dané  věci  vyjádřit. 

Při neshledání  kárného  řízení  důvodným,  má  plénum  po  tajné  poradě  i  hlasování 

možnost jej zastavit (plénum rozhoduje prostou většinou přítomných, přičemž musí být 

účastno  nejméně  deset  soudců).  V opačném  případě  se  věc  postoupí  pětičlennému 

kárnému  senátu  (zvolenému  z  pléna  ústavních  soudců)  k  projednání.  K  jeho 

usnášeníschopnosti  je  zapotřebí  plný  počet  členů a  rozhoduje  usnesením o  vytknutí 

soudci  nesprávného  jednání  či  zastavení  řízení  (vždy  většinou  hlasů).  Porada 

a hlasování o tomto rozhodnutí jsou tajné. V předchozí části jednání se soudce může 

aktivně účastnit,  navrhovat důkazy, projevit se k provedeným důkazům či požadovat 

odpovědi od svědků i  znalců.  Možnost podání námitek,  pokud by kárné řízení proti 

soudci bylo zastaveno, přísluší předsedovi ÚS a soudcům, kteří navrhli jeho zahájení 

a to po dobu 15 dnů. Stejnou možnost podání námitek má soudce, kterému bylo jednání 

vytknuto. V obou případech o nich rozhoduje plénum. Může rozhodnutí senátu potvrdit 

či  zrušit  a  vrátit  celou věc se závaznými návrhy na doplnění  k novému projednání. 

Předsedovi kárného senátu náleží po vytknutí soudcova jednání možnost podat plénu 

návrh  na  zánik  jeho  funkce,  pokud  by  její  ponechání  nebylo  v  souladu  s  úkoly 

a významem  ÚS.  Takovému  návrhu  plénum  ÚS  může  vyhovět  jen  se  souhlasem 

minimálně devíti soudců.74, 75

Až na událost smrti jsou všechny ostatní případy, ve kterých dochází k zániku 

veřejné funkce ústavního soudce, v zákoně přímo vysloveny. Patří k nim:

• prohlášení do rukou prezidenta, že se své funkce vzdává (rezignace proběhne 

den po osobním prohlášení či v závažných případech, kdy je dána možnost jej 

sepsat notářským zápisem, dnem doručení),

• uběhnutím desetiletého funkčního období,

• den vzniku překážky volitelnosti do Senátu (např. ztráta občanství),

• právní mocí rozsudku, kterým se odsuzuje za úmyslný TČ, nebo

• usnesením ÚS o jejím zániku (momentem vyhlášení a kvůli: kárnému provinění, 

členství v politické straně, výkonu jiné výdělečné činnosti nebo delší neúčasti 

74 § 132 – 144 zák. o ÚS.
75 MIKULE, V. a V. SLÁDEČEK. Zákon o ústavním soudu: - komentář a judikatura k Ústavě ČR 

a Listině základních práv a svobod. Praha: Eurolex Bohemia, 2001, s. 358 – 363.
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na jednáních ÚS).

O uvolněném místě na funkci ústavního soudce informuje předseda ÚS bezodkladně 

hlavu státu.76, 77

76 MIKULE, V. a V. SLÁDEČEK. Zákon o ústavním soudu: - komentář a judikatura k Ústavě ČR 
a Listině základních práv a svobod. Praha: Eurolex Bohemia, 2001, s., s. 48 – 50.

77 SLÁDEČEK, V. Ústavní soudnictví. 2. podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha : C. H. Beck, 
2003, s. 60.
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III.III Orgány ÚS a soudní kancelář

K orgánům ÚS  řadíme:  předsedu,  místopředsedy,  plénum,  jednotlivé  senáty, 

jejich předsedy, kárný senát, jeho předsedu a soudce zpravodaje. Jak už výše zmíněno, 

předseda a dva místopředsedové ÚS jsou jmenování prezidentem republiky ze soudců 

ÚS.  Předsedou a orgánem zastupujícím ÚS navenek je  od roku 200378 JUDr.  Pavel 

Rychetský. Věnuje se správní činnosti a to hlavně po stránce organizační, personální, 

materiální a finanční. K jeho úkolům patří svolávání a řízení jednání pléna. Nesmí být 

stálým členem jednoho ze  senátů,  ale  jmenuje  jejich  předsedy a  zabývá  se  dalšími 

úlohami  uloženými  mu  zákonem,  do  kterých  spadá  např.:  podávání  oznámení 

prezidentovi  o  zániku  funkce  jednoho  z  ústavních  soudců,  jmenování  a  odvolávání 

asistentů soudců ÚS, určování rozvrhu práce, vyhlašování nálezů pléna atd.79, 80, 81

Plénum skládající  se  ze  všech soudců ÚS je  usnášeníschopné,  jestliže  zákon 

neurčí  jinak,  za  přítomnosti  nejméně  deseti  z  nich  a  přijímá  rozhodnutí,  pro  která 

se vyslovila  většina  přítomných.  V  určitých  případech  je  podle  zákona  vyžadován 

souhlas devíti soudců (viz níže body označené *). Plénu je na základě zák. o ÚS svěřeno 

rozhodování o zásadních a podstatných záležitostech:

• o zrušení zákona či jeho jednotlivého ustanovení,*

• o zrušení jiného právního předpisu či jeho jednotlivého ustanovení,

• o ústavní žalobě Senátu proti hlavě státu,*

• o návrzích prezidenta na zrušení usnesení komor Parlamentu,*

• o shodě rozhodnutí,  kterým se rozpouští  politická strana,  či  rozhodnutí  jinak 

týkajícího se její činnosti s ústavním pořadkem,

• o souladu některých MS s ústavním pořádkem,

• v  jiných  záležitostech  potom,  co  senát  nedosáhl  většiny  hlasů  pro  nikterý 

z návrhů,

78 V roce 2013 byl prezidentem republiky Milošem Zemanem jmenován podruhé (souhlas od Senátu 
získal).

79 § 1 – 3, 8 zák. o ÚS.
80 Ročenka 2015. Brno: Ústavní soud České republiky, 2016, s. 11 – 15. 
81 SLÁDEČEK, V. Ústavní soudnictví. 2. podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 

2003, s. 61.
*    Zde je zapotřebí souhlasu nejméně devítí soudců ústavního soudu.
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• o konečném postoji k právnímu mínění senátu odchylujícímu se od přesvědčení 

ÚS projeveného v nálezu,* a

• další věci, vynahradí-li si to.82

Právě diskuse na schůzích pléna představují důležitou součást celé procedury 

vzniku  rozhodnutí  ÚS.  Z  portrétů  různých  bývalých  ústavních  soudců  se  můžeme 

dozvědět, že tyto diskuse, o jejichž průběhu panuje i mezi odbornou veřejností spíše 

malé povědomí, probíhají z většiny slušně, korektně a věcně, občas i vášnivě. Nesmíme 

však  zapomenout  na  vzájemnou  interakci  soudců  i  mimo  diskuse  při  plenárním 

zasedání.  Neformální  porady  a  zasílání  stanovisek  formou  e-mailů  předem  k 

výjimečným jednáním mezi soudci rozhodně nepatří.83

Stálými členy jednoho za čtyř tříčlenných senátů vytvářených ÚS jsou všichni 

jeho soudci, kromě předsedy a místopředsedů (ti mohou být případně jen tzv. členem 

zastupujícím). Senáty, usnášející se většinou hlasů, jsou způsobilé jednat za přítomnosti 

všech členů. V případě, že by ani jeden z návrhů na rozhodnutí senátu (ve věci samé) 

nezískal majoritu hlasů, je tento orgán povinen příslušnou věc postoupit k rozhodnutí 

plénu. Jednání řídí  a zasedání svolává předseda,  který je každému senátu na období 

jednoho roku jmenován předsedou ÚS (ne  stejná  osoba dvakrát  za  sebou).  Za  jeho 

nepřítomnosti  může  být  zastoupen  věkově  nejstarším  stálým  členem  senátu 

a zastupujícím  členem  se  stane  osoba  na  pořadí  podle  rozvrhu  práce.  Narozdíl 

od pozitivního výčtu rozhodovací činnosti pro orgán ÚS skládající se ze všech soudců 

(plénum),  jsou senátům svěřeny věci  ostatní (negativní  výčet,  který musíme dovodit 

ze zákona sami), do kterých spadá rozhodování:

• o ústavních stížnostech,

• o opravném prostředku podaném proti rozhodnutí týkajícího se ověření volby 

člena Parlamentu,

• v nejasnostech o pozbytí volitelnosti a neslučitelnosti funkcí člena Parlamentu,

• o některých kompetenčních sporech,

• o  nutných  opatřeních  pro  ČR  závazného  rozhodnutí  mezinárodního  soudu, 

82 Jednotlivé typy řízení před ÚS budou podrobněji rozvedeny v kap. IV.II.
83 KYSELA, J., BLAŽKOVÁ, K., CHMEL, J. a kol. Právnický Olymp. Portréty vybraných soudců 

Ústavního soudu ČR. Praha: Leges, 2015, s. 36.
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nejde-li provést mimo takové řízení,

• o  odmítnutí  návrhu  na  zrušení  právního  předpisu  či  jeho  jednotlivých 

ustanovení, nebo

• o odmítnutí dalších návrhů z důvodu zřejmé neopodstatněnosti.84, 85, 86, 87

Již bývalý ústavní soudce V. Jurka zdůrazňoval, že složení jednotlivých senátů 

ÚS  je  důležité  i  z  hlediska  profesních  zkušeností  jeho  soudců  a  chválil  senáty 

tzv. „prvního“  ÚS,  jež  byly  vždy  obsazeny  jedním  soudcem,  jedním  advokátem 

a jedním  akademikem.  Pokud  bychom  se  měli  podívat  na  jejich  dnešní  profesní 

obsazení, převládají soudci a akademici, ojediněle také advokáti a zastánci jiných, méně 

zastoupených povolání. Stálo by za zvážení, zda by se předpisem také neměla upravit 

nutnost různorodého předešlého profesního působení jednotlivých soudců v senátech, 

jelikož  jistý  „mix“  přinášející  různorodost  názorů  zároveň  prospívá  rozhodování. 

I bývalý  soudce  ÚS V.  Čermák  přiznal,  že  nejen  výchova,  ale  i  předešlé  působení 

u okresního soudu ovlivnilo jeho rozhodovací činnost a zvýšilo počet nálezů, jelikož 

za ústavními  stížnostmi  lépe  dokázal  spatřit  osudy  konkrétních  osob.  Personální 

obsazení senátů ÚS v roce 2016 viz tabulka č. 1.88

Další orgán ÚS představuje tzv. soudce zpravodaj, což není jen jedna konkrétní 

osoba vykonávající tuto funkci delší období, ale je jím označován ten, komu je přidělen 

návrh doručený ÚS. Podle toho, zda je konkrétní věc rozhodována plénem či spadá pod 

záležitosti  senátní,  je  možno jej  dělit  na  tzv.  zpravodaje  plenárního nebo senátního. 

V obou případech se určitá  osoba zastávající  tuto funkci  na počátku řízení  před ÚS 

stanovuje  dle  rozvrhu  práce.  Zákaz  být  odejmut  svému  zákonnému  soudci,  určený 

hlavně  a  mimo jiné  v  LZPS,  platí  samozřejmě i  pro  soudce  zpravodaje.  Disponuje 

pravomocí návrh ze zákonných důvodů hned zpočátku odmítnout. I když v řízení u ÚS 

rozhoduje  vždy  větší  počet  soudců  (v  senátních  věcech  minimálně  tři,  přičemž 

pro přijetí  rozhodnutí  postačí  většina  dvou),  tak  ani  na  tomto  speciálním  soudě 

84 § 11 – 13, 15, 17 – 19 zák. o ÚS. 
85 GERLOCH, A.; HŘEBEJK, J.; ZOUBEK, V. Ústavní systém České republiky. 5. vyd. Plzeň: Aleš 

Čeněk, 2013, s. 219 – 220. 
86 GERLOCH, A. Řízení před ústavním soudem. Praha: Prospektrum, 1996, s. 24 – 30. 
87 SLÁDEČEK, V. Ústavní soudnictví. 2. podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 

2003, s. 61 – 63. 
88 KYSELA, J., BLAŽKOVÁ, K., CHMEL, J. a kol. Právnický Olymp. Portréty vybraných soudců  

Ústavního soudu ČR. Praha: Leges, 2015, s. 34 – 35, 112, 237.
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by nebylo dobré, kdyby bez existence rozvrhu práce a zákonných pravidel mohli lidé 

podávající návrhy s kauzami manipulovat a snažit se, aby přistáli na stole „vhodným“ 

soudcům. V případě nenalezení důvodů pro odmítnutí návrhu patří k úkolům zpravodaje 

přichystat svému senátu či plénu věc k meritornímu projednání. Přípravou se rozumí 

především  zajištění  všech  důkazů,  ať  už  obstaráním  všech  potřebných  listin 

či výslechy.89, 90, 91

Rozvrh práce představuje rozčlenění úkolů mezi čtyři tříčlenné senáty a řešení 

problematiky  se  zastupováním.  Jedná  se  o  provedení  článku  z  LZPS  o  právu 

na zákonného  soudce  a  řízení  bez  zbytečných  průtahů.  Předseda  ÚS  v  souvislosti 

s předpisy  příjimanými  a  schvalovánými  plénem  ÚS  (např.  pravidla  pro  rozdělení 

agendy)  každoročně  tento  rozvrh  vydává.  Tento  a  mnoho  dalších  vnitřích  předpisů 

týkajících se chodu a organizace ÚS můžeme nalézt na jeho webových stránkách.

O  kárném  senátu  bylo  již  pojednáno  v  předešlé  podkapitole  v  souvislosti 

s imunitou a kárnou odpovědností ústavních soudců. Tento orgán ÚS je zvolen plénem, 

skládá  se  z  pěti  členů  a  vede  jednání  kárného  řízení,  na  jehož  konci  dospěje 

k rozhodnutí, zda se soudce kárného provinění dopustil či nikoli a na základě toho kárné 

řízení  zastaví  nebo  jednání  soudci  vytkne,  což  může  vést  až  k  zániku  soudcovské 

funkce.92, 93, 94

Podstatná pozice náleží soudním asistentům. Jejich funkce má být nápomocna 

zejména  soudcům a  zbavit  je  nadměrného  počtu  úkolů  netýkajících  se  rozhodovací 

činnosti. Vykonávají jednak úlohy administrativní, jednak připravují návrhy rozhodnutí 

jednotlivých případů. Pracovní i odborné zaměření se může asistent od asistenta lišit, 

přičemž dostatečné znalosti z oboru ústavního práva se jaksi očekávají. Myslím si, že by 

v  české  právní  úpravě  stála  za  zvážení  změna  směrem  k  německému  modelu, 

kde fungují  jakési  sbory  asistentů  patřících  do  různých  oborů  právní  specializace, 

ve kterém  jednotliví  asistenti  nejsou  jako  u  nás  přiděleni  konkrétnímu  soudci, 

89 § 41 – 42 zák. o ÚS.
90 Čl. 38 LZPS.
91 MIKULE, V. a V. SLÁDEČEK. Zákon o ústavním soudu: - komentář a judikatura k Ústavě ČR 

a Listině základních práv a svobod. Praha: Eurolex Bohemia, 2001, s. 115 – 117.
92 § 16, 132 – 144 zák. o ÚS.
93 MIKULE, V. a V. SLÁDEČEK. Zákon o ústavním soudu: - komentář a judikatura k Ústavě ČR 

a Listině základních práv a svobod. Praha: Eurolex Bohemia, 2001, s. 72, 358 – 364.
94 SLÁDEČEK, V. Ústavní soudnictví. 2. podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 

2003, s. 64.
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ale nastupují v okamžiku potřeby svých odlišných odborných znalostí. Vedle těchto by 

mohli  působit  ještě  asistenti  zabývající  se  převážně  administrativní  činností.  Řada 

soudců ÚS přiznává, že by jejich působení na této instituci bylo bez asistentů takřka 

nepředstavitelné. Určitým oblastem práva se před nástupem do funkce téměř nevěnovali 

a  ve  velké  míře  tak  při  rešerších  a  nastudování  příslušné  matérie  na  jejich  pomoc 

spoléhají.

Požadavky na výkon asistentské funkce,  která se činnosti  soudců velmi blíží, 

byly  v  90.  letech  minulého  století  (z  mnoha  stran  nepochopitelně)  zmírněny.  Nyní 

se jimi může stát jakákoli bezúhonná osoba s vysokoškolským právnickým vzděláním, 

přičemž  ustanovení  o  občanství,  svéprávnosti  a  víceleté  právnické  praxi  byly 

ze zák. o ÚS zcela vypuštěny. Bude muset postačit důvěra v samotné soudce a jejich 

pečlivý  výběr,  jelikož  jsou  do  funkce  jmenováni  (i  odvoláni)  předsedou  ÚS  právě 

na jejich návrh. Podle vyjádření mnoha ústavních soudců hraje při jejich volbě asistenta 

velkou roli profesní zaměření a snaha o jeho různorodost je bezpochyb veliká. Každému 

soudci je přidělen při nejmenším jeden asistent a na plný úvazek jich může mít nejvíce 

tři (na částečný úvazek i více).

Vedle  odvolání  z  funkce  jsou  dalšími  způsoby  jejího  zániku:  rezignace, 

pravomocný  odsuzující  rozsudek  (pro  TČ)  a  zánik  funkce  samotného  soudce, 

ke kterému  asistent  náleží.  Při  vzdání  se  funkce  dochází  k  jejímu  zániku  až  den 

po doručení této zprávy předsedovi ÚS. Podobně soudcům mají i oni po celou dobu 

(i po  zániku  funkce)  stále  povinnost  spočívající  v  zachování  mlčenlivosti 

o skutečnostech,  o  kterých se dozvěděli  ve spojitosti  se svým povoláním. Pokud by 

se některý z asistentů později sám chtěl stát soudcem, tak je určitě výhodou, že podle 

zák. o soudech a soudcích (zák. č. 6/2002 Sb.) lze dobu výkonu jeho činnosti započíst 

do nutné přípravné doby justičního čekatele.95, 96, 97, 98, 99

V čele soudní správy (kanceláře soudu), skládající se z přibližně tří desítek osob, 

stojí ředitel. Podle vnitřního předpisu ÚS (organizační řád a příloha k němu) dohlíží 

95 Dostupné z: http://www.usoud.cz/asistenti-soudcu/. 
96 MIKULE, V. a V. SLÁDEČEK. Zákon o ústavním soudu: - komentář a judikatura k Ústavě ČR 

a Listině základních práv a svobod. Praha: Eurolex Bohemia, 2001, s. 50 – 54.
97 Ročenka 2015. Brno: Ústavní soud České republiky, 2016, s. 11 – 15. 
98 SLÁDEČEK, V. Ústavní soudnictví. 2. podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 

2003, s. 64 – 66. 
99 KYSELA, J., BLAŽKOVÁ, K., CHMEL, J. a kol. Právnický Olymp. Portréty vybraných soudců  

Ústavního soudu ČR. Praha: Leges, 2015, s. 36, 111 – 112. 
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na odbory:  personální  a  právní,  provozně  ekonomický,  informačních  technologií 

a stavebně-technický. Každý odbor má svého vedoucího, který je přímým podřízeným 

ředitele  sekce  soudní  správy.  Dalšími  vnitřními  předpisy,  týkajícími  se  organizační 

struktury  jsou  především  bezpečnostní,  návštěvní  a  knihovní  řád.  Stejně  jako 

organizační řád jsou vydávány předsedou ÚS.100, 101

100 Dostupné z: http://www.usoud.cz/organizace-us/. 
101 Ročenka 2014 Brno: Ústavní soud České republiky, 2015, s. 72 – 73. 
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III.IV Kompetence ÚS

Úplný  a  uzavřený  výčet  rozhodovacích  pravomocí  soudního orgánu kontroly 

a ochrany ústavnosti najdeme v Ústavě a jejím čl. 87:

„1) Ústavní soud rozhoduje

a) o  zrušení  zákonů  nebo  jejich  jednotlivých  ustanovení,  jsou-li  v  rozporu  

s ústavním pořádkem,

b) o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li  

v rozporu s ústavním pořádkem nebo zákonem,

c) o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu,

d) o  ústavní  stížnosti  proti  pravomocnému  rozhodnutí  a  jinému  zásahu  orgánů  

veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod,

e) o  opravném  prostředku  proti  rozhodnutí  ve  věci  ověření  volby  poslance  

nebo senátora,

f) v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance  

nebo senátora podle čl.25,

g) o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky podle čl. 65 odst. 2,

h) o  návrhu  prezidenta  republiky  na  zrušení  usnesení  Poslanecké  snemovny  

a Senátu podle čl. 66,

i) o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu, které je  

pro Českou republiku závazné, pokud je nelze provést jinak,

j) o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající  

se činnosti politické strany je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony,

k) spory  o  rozsah  kompetencí  státních  orgánů  a  orgánů  územní  samosprávy,  

nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu.“102

 Abstraktní kontrola ústavnosti uvedená v čl. 87 odst. 1 písm. a) a b) Ústavy patří 

k nejvýznamnějším řízením spadající do působnosti ÚS. U zákonů se v něm zkoumá 

soulad se zákony nejvyššími. Podzákonné předpisy smí ÚS rušit v případě nesouladu 

102 Čl. 87 odst. 1 Ústavy.
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s ústavním pořádkem nebo zákonem.103, 104

Po vzoru některých dalších evropských států se v souvislosti s přijímáním MS 

a rozvojem  mezinárodního  práva  zavedla  tzv.  předběžná  kontrola  ústavnosti 

(ÚZ č. 395/2001  Sb.  měnící  Ústavu).  „Ústavní  soud  dále  rozhoduje  o  souladu  

mezinárodní  smlouvy  podle  čl.  10a  a  čl.  49  s  ústavním  pořádkem,  a  to  před  její  

ratifikací.  Do  rozhodnutí  Ústavního  soudu  nemůže  být  smlouva  ratifikována.“105 

Kvalifikovaným  navrhovatelem  v  této  věci  můžou  být  vedle  prezidenta  republiky 

(od předložení  MS  jemu  k  ratifikaci)  i  komora  Parlamentu  (od  předložení  MS 

po moment  vyslovení  souhlasu  komorou)  a  určitá  skupina  poslanců  (alespoň  41) 

či senátorů  (alespoň  17)  od  vyslovení  souhlasu  komorou,  jimiž  jsou  členy, 

či od vyhlášení výsledku konaného referenda, dávajícím souhlas k ratifikaci MS).106, 107

Rozhodovací pravomoc podle čl. 87 odst. 1 písm. d) patří bezesporu k rozsahově 

největší.  Nápor  ústavních  stížností  směřujících  k  ÚS  ročně  činí  až  čtyři  tisíce. 

Podrobněji  bude  o  řízení  o  ústavních  stížnostech  a  dalších  typech  řízení  před  ÚS 

pojednáno v dalších kapitolách (viz kap.  IV.)  a ohledně struktury nápadu dle  druhů 

jednotlivých řízení viz tabulka č. 4.108 

103 GERLOCH, A. Řízení před ústavním soudem. Praha: Prospektrum, 1996, s. 21.
104 GERLOCH, A.; HŘEBEJK, J.; ZOUBEK, V. Ústavní systém České republiky. 5. vyd. Plzeň: Aleš 

Čeněk, 2013, s. 216.
105 Čl. 87 odst. 2 Ústavy.
106 SLÁDEČEK, V.; MIKULE, V./SUCHÁNEK, R.; SYLLOVÁ, J. Ústava České republiky. Komentář. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 945.
107 WAGNEROVÁ, E.; DOSTÁL, M.; LANGÁŠEK, T.; POSPÍŠIL, I. Zákon o ústavním soudu 

s komentářem.  Praha: ASPI, 2007, s. 298.
108 Dostupné z: http://www.usoud.cz/statistika/. 
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IV. Řízení před Ústavním soudem

IV.I Obecná ustanovení o řízení

V zák. o ÚS jsou nejprve (§ 27 – 63) upraveny náležitosti vztahující se na jeho 

řízení obecně a následně až v dalších ustanoveních (§ 64 – 125) náležitosti  týkající 

se jednotlivých typů řízení. Podpůrným předpisem pro řízení, jehož hlavním posláním 

jsou kontrola dodržování ústavy a ochrana ústavnosti, je občanský soudní řád. Trestní 

řád a jeho ustanovení se přiměřeně použijí ve věci žaloby Senátu podané proti hlavě 

státu.

Stejně  jako  při  řešení  právních  sporů  před  obecnými  soudy soudní  soustavy 

se i v  řízení  před  ÚS  prolínají  určité  procesní  zásady.  K  jeho  zahájení  může  dojít 

zásadně jen na návrh podaného zákonem oprávněným subjektem (zásada  dispoziční). 

Oprávnění k jeho podání se podle druhu řízení různí. Zákon však ÚS v rámci zásady 

oficiality  poskytuje  možnost,  aby  senát  či  plénum  podaly v  souvislosti  s  ústavní 

stížností návrh na zrušení zákona či jiného právního předpisu, pokud se domnívají jeho 

rozporu  s  ústavním  pořádkem  či  zákonem.  Princip  dizpozitivnosti  se  dále  odráží 

v možnosti zpětvzetí ústavní stížnosti stěžovatelem, alespoň do doby odebrání se senátu 

k závěrečné poradě. V návaznosti na zpětvzetí by bylo řízení zastaveno.

Ve spojitosti  s  ústavní  stížností  stojí  i  zásada  subsidiarity.  ÚS jako speciální 

soudní orgán stojící mimo soustavu obecných soudů přiřazující ústavní soudnictví ČR 

k modelu specializovaného a koncentrovaného soudnictví příchazí na řadu až po využití 

všech  procesních  prostředků  stěžovatelem.  Vyčerpání  právních  prostředků 

navrhovatelem před obrácením se na ÚS s ústavní stížnosti a další nemožnost zákonné 

ochrany jeho práv a svobod jinými způsoby patří k podmínkám jejího podání stejně jako 

zdůraznění a namínutí porušení některého ze základních práv a svobod. ÚS se nezabývá 

celou nezákonností či nesprávností napadeného rozhodnutí. Jeho posláním je rozpoznat, 

zda došlo k protiústavnímu zásahu do garantovaných práv a svobod.

S  principem  subsidiarity  souvisí  i  princip  sebeomezení  a  zdrženlivosti  ÚS 

či minimalizace jeho zásahů do činnosti a pravomocí dalších orgánů. Činnost nejvyššího 

soudního orgánu kontroly ústavnosti má samozřejmě jisté meze, které by sám ÚS měl 

ctít.  Již opakovaně zdůraznil,  že nepředstavuje další  (přezkumnou) instanci.  V řízení 
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před ÚS není ve velké většině případů ponechán prostor pro další hodnocení důkazů 

či dokazování  samotné.  Do  této  sféry  příslušící  jiným  orgánům  zasahuje  jen 

v případech, došlo-li nesprávným užitím zásady volného hodnocení důkazů k zásahu 

do ústavně garantovaných práv a k porušení práva na spravedlivý proces. Nedochází ani 

k přezkumu  každého  pochybení  veřejného  orgánu,  ale  ÚS  se  zajímá  jen  o  ty 

s podstatným  ústavním  významem.  Též  nedisponuje  pravomocí  ostatní  rozhodnutí 

nahradit  vlastním,  ale  smí  jako tzv.  negativní  zákonodárce  při  nesouladu  s  ústavou 

normy rušit.  Při  možnosti  výkladu napadené  normy ústavně konformním způsobem 

požívá  tento  před  rušením  přednosti.  Tento  princip  přednosti  ústavně  konformního 

výkladu popsal již P. Holländer v rozhodnutí Pl. ÚS 16/93 v roce 1994.

Řada  kritiků  se  ozývala  v  souvislosti  s  porušením  principu  sebeomezení 

a zdrženlivosti ÚS a tzv. kauzou  Melčák (Pl. ÚS 27/09). Bývalý soudce J. Musil svůj 

nesouhlas s rozhodnutími v celé kauze projevil odlišnými stanovisky, ve kterých mimo 

jiné kritizoval odepření prezidentovi postavení vedlejšího účastníka a zdůraznil přístup 

německého ústavního soudu, který zastává názor, že dodržování principu sebeomezení 

nelze přirovnat ke zkrácení vlastních kompetencí, ale k vzdání se provozování politiky. 

V SRN  k  využití  kompetence  rušení  ÚZ  za  celé  období  tamního  ústavního  soudu 

(přibližně 60 let) zatím nedošlo. Dle J. Musila a dalších, znamenal případ „Melčák“ 

výhru právníků nad demokracií a k zahájení takového řízení, ve kterém došlo ke zrušení 

ÚZ (č. 195/2009 Sb.), kterým se jednorázově zkrátilo volební období do dolní komory 

Parlamentu, se vůbec nemělo přistoupit. S názorem, že ÚS přísluší i přezkum zákonů 

ústavních,  se  ztotožní  snad  většina.  V daném případě  se  ale  odůvodnění  takového 

přezkumu může některým zdát za nedostatečné.

Vedle  již  zmíněných  zásad  se  v  řízení  dále  projevují  jak  princip  projednací 

(příznačný  spíše  pro  řízení  soukromoprávní),  tak  vyšetřovací (typický 

ve veřejnoprávních  sporech).  U  obou  bude  použití  záležet  spíše  na  zvážení 

rozhodujícího orgánu ÚS, neboť např. v řízení o zrušení právních norem se projednací 

princip nebude jevit zcela vhodným. 

K zásadě ústnosti je přistoupeno teprve poté, co soudce zpravodaj, kterému je 

návrh přidělen, dojde k závěru, že by daná věc měla být rozhodnuta nálezem a ne jen 

usnesením. Pokud by ÚS od nařízení ústního jednání nepředpokládal další objasnění 
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skutečností a všichni účastníci by souhlasili, může od něho být v souladu s čl. 38 LZPS 

(který  hovoří  o  právu  na  veřejné  projednání  za  přítomnosti  účastníka)  upuštěno. 

Povinnost  veřejného vyhlášení  nálezu  však  zůstává  zachována.  Nalezneme i  zásady 

vztahující se na samotná rozhodnutí ÚS, o kterých bych ráda pojednala až v kapitole 

IV.II (Jednotlivé druhy řízení před ÚS).109, 110, 111

IV.I.I Zahájení řízení

Řízení u ÚS je zahájeno momentem doručení písemného návrhu. Oprávněním 

na jeho  zahájení  ex  officio z  vlastního  podnětu  ÚS  nedisponuje.  Doručení  musí 

proběhnout  bezvýhradně  ÚS  a  ne  jinému  státnímu  orgánu  (např.  soudu  z  obecné 

soustavy),  a  to  pomocí  držitele  poštovní  licence,  elektronicky,  telegraficky 

nebo telefaxem, případně přímo osobně do podatelny ÚS. Jsou-li  vady odstranitelné, 

dojde k zahájení i při  podání vadného návrhu. V zmíněném případě bude stěžovatel 

vyzván k jejich odstranění v k tomu určené lhůtě. Konkrétního aktivně legitimovaného 

navrhovatele neurčuje obecná část  zákona týkající  se řízení,  nýbrž je vždy stanoven 

v rámci  úpravy pro jednotlivý jeho typ.  V obecné rovině lze říci,  že  k oprávněným 

subjektům patří FO, PO a orgány veřejné moci od ÚS se lišící.

Z  písemného  návrhu  na  zahájení  řízení  před  ÚS  musí  být  patrné,  kdo  je 

navrhovatelem, jaké věci se podání týká a co je jím sledováno a samozřejmě nesmí 

chybět datace s podpisem. Formulace petitu by měla odpovídat možnému budoucímu 

výroku v rozhodnutí ÚS. K dalším nutným obsahovým složkám patří: pravdivě vylíčené 

rozhodující skutečnosti, označené důkazy, kterých se navrhovatel dovolává a čeho chce 

dosáhnout.  Počet  vyhotovených  stejnopisů  by  měl  být  takový,  aby  si  jeden  mohl 

ponechat ÚS a další (vždy po jednom) byly zaslány v návrhu uvedeným účastníkům 

(i vedlejším).

Jako nepřípustné bude kvalifikované podání v rozporu se zásadou ne bis in idem 

(ne dvakrát v téže věci) a z ní vycházejících překážek věci rozhodnuté (res iudicata) 

a litispendence.  Nelze  zahájit  řízení  ohledně věci,  kterou ÚS nálezem již  rozhodnul 

109 FOREJTOVÁ, M. a kol. Ústavní soudnictví. Brno: Václav Klemm, 2014, s. 83 – 84, 87 – 90.
110 KYSELA, J., BLAŽKOVÁ, K., CHMEL, J. a kol. Právnický Olymp. Portréty vybraných soudců  

Ústavního soudu ČR. Praha: Leges, 2015, s. 90 – 91, 161 – 163.
111 NOCAROVÁ, Z., Závaznost rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. Praha: Vysoká škola 

aplikovaného práva, 2006, s. 9 – 16. 
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či o které  již  jedná.  Ohledně  vývoje  počtu  podání  k  ÚS  v  posledních  letech  viz 

tabulka č. 2 a 3.

IV.I.II Účastníci řízení a jejich zastoupení

Účastníkem řízení se podle zák. o ÚS rozumí navrhovatel a osoby či orgány, 

o kterých to stanoví téže zákon a vedlejším účastníkem osoba nebo orgán, jež se své 

zákonem  přiznané  pozice  vedlejšího  subjektu  řízení  nevzdá.  V  případě  nejasností 

ohledně  postavení  vedlejších  účastníků  rozhodne  o  jejich  pozici  ÚS  v  usnesení. 

Obdobně jako souhrn kvalifikovaných subjektů k podání návrhu na zahájení řízení, tak 

i účastníci  jsou  blíže  stanoveni  v  části  zákona  týkající  se  jednotlivých  typů  řízení. 

Ve věcech soudní rozhodovací činnosti je soud jako účastník řízení před ÚS zastoupen 

příslušným samosoudcem či senátem.

Zastupování  účastníků  (i  vedlejších)  v  řízení  před  ÚS je  od  jara  roku  2004 

svěřeno  již  jen  advokátům  a  to  nejspíše  z  důvodu  řešení  složitých  právních  kauz 

a potřeby  hodnotného  a  profesionálního  právního  zastupce.  Před  provedením přímé 

novely zák. č. 83/2004 Sb. byla tato možnost ponechána i notářům. Nynější zástupci 

musí  být  vybíráni  a  zvoleni  přímo  účastníky  a  jejich  vyšší  počet  není  připuštěn  – 

každému  účastníkovi  přísluší  jen  jeden  advokát  pro  zastupování  v  řízení  před  ÚS. 

Výjimku tvoří prezident a řízení vedené proti němu na základě žaloby podané Senátem. 

Hlava státu si v něm může vybrat i více zástupců, ale z toho nejméně jednoho advokáta. 

Pro účastníky FO a PO není advokátní zastoupení dobrovolné, nýbrž obligatorní. Tato 

skutečnost se změnila pro FO advokáty.

V  roce  2015  se  ÚS  odchýlil  od  svého  dřívějšího  stanoviska 

(sp. zn. Pl. ÚS st. 1/96)  a  přijal  stanovisko  určující,  že  stěžovatel  advokát  v  řízení 

nemusí být zastoupen jiným advokátem. V 90. letech vyřčené argumenty pro jeho nutné 

zastoupení se jeví už jako zlehka zastaralé. Řízení o ústavních stížnostech již nepatří 

k těm  zcela  novým  a  advokátům  nezbytně  neznámým  a  proto  jejich  případné 

nezastoupení  nemusí  rovnou  znamenat  podání  právně  nekvalifikovaných  ústavních 

stížností. Druhý argument z dřívějších let týkající se zajištění vyšší míry objektivity také 

neobstál, jelikož objektivita účel advokátního zastoupení ani nepředstavuje. Zůstáva tak 

ponecháno  na  navrhovatelích  advokátech, zda  neuznají  přece  jen za  vhodné, 
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se pro řízení před ÚS nechat zastoupit jiným, možná nejlépe v oblasti ústavního právu 

speciálně kvalifikovaným, kolegou.

Za stát  Českou republiku by v řízení před ÚS podle příslušnosti  vystupovala 

jedna  z  jejich  organizačních  složek  a  jejím  jménem  by  jednal  její  vedoucí 

či zaměstnanec  vedoucím pověřený.  Úřady  a  orgány státu  v  řízení  zastupuje  osoba 

s oprávněním vystupovat jejich jménem, pokud tedy zák. o ÚS neurčí jinak. Jménem 

soudu vystupuje předseda jeho senátu.

Povinné  právní  zastoupení  se  týká  řízení  před  ÚS  jako  celku.  Pokud  by 

v počáteční  fázi  při  podání  návrhu  chybělo,  jednalo  by  se  o  odstranitelnou  vadu 

a subjekt  by  byl  vyzván  k  zjednání  nápravy.  Plná  moc  účastníků  FO  a  PO  musí 

obsahovat výslovné ujednání o jejím udělení pro zastoupení před zvláštním orgánem 

ochrany ústavnosti. Obecná procesní plná moc ani speciální pro zastupování před ÚS, 

při jejím podepsání ještě před zásahem do základních práv a svobod, kterého se účastník 

domáhá,  postačovat  nebudou.  Možnost  substitučního zastoupení  zvoleného advokáta 

jeho advokátním koncipientem také nepřichází v úvahu. Teprve od již výše zmíněné 

přímé  novely  zák.  o  ÚS  (zák.  č.  83/2004  Sb.)  se  dovoluje  substituce  jako  taková, 

převážně z důvodu umožnění působení advokátů s širokými znalostmi ústavního práva 

a na řízení před ÚS se zaměřující.112, 113, 114, 115

IV.I.III Posouzení návrhu

Na  základě  rozvrhu  práce  a  skutečnosti,  zda  o  dané  věci  bude  rozhodovat 

plénum  či  jen  některý  ze  senátů,  je  návrh  došlý  ÚS  přidělen  příslušnému  soudci 

zpravodaji, který se jím bude po prozatímním prozkoumání věnovat sám nebo ho předá 

k prostudování asistentovi. Pořadí doručení návrhů k ÚS není nutně závazné pro jejich 

projednání,  soud má totiž možnost usnést se o naléhavosti  určité věci.  S pověřením 

soudce smí asistent podání, která evidentně nejsou návrhem k zahájení řízení, odložit 

a o dané skutečnosti uvědomit podatele nebo zpravit navrhovatele návrhu nesplňujícího 

112 Dohledatelné z: http://www.usoud.cz/aktualne/stanovisko-plena-ustavniho-soudu-advokat-nemusi-
byt-v-rizeni-pred-ustavnim-soudem-povin/.

113 GERLOCH, A. Řízení před ústavním soudem. Praha: Prospektrum, 1996, s. 28 – 29.
114 SLÁDEČEK, V. Ústavní soudnictví. 2. podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2003, s. 70 – 73. 
115 WAGNEROVÁ, E.; DOSTÁL, M.; LANGÁŠEK, T.; POSPÍŠIL, I. Zákon o ústavním soudu s  

komentářem.  Praha: ASPI, 2007, s. 91 – 108. 
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všechny zákonné náležitosti, aby v k tomu stanovené lhůtě vady odstranil. 

Formou  usnesení  a  bez  účasti  navrhovatele  a  dalších  účastníků  řízení  náleží 

soudci  zpravodaji  po  prvním  (hlavně  formálním)  posouzení  pravomoc  v  zákonem 

stanovených případech návrh  a limine odmítnout. Jedná se o následující případy:

• uplynula lhůta k odstranění vad v návrhu, pokud nedošlo k jejich nápravě,

• k podání návrhu došlo po uplynutí zákonné lhůty k jeho podání,

• navrhovatelem je osoba zjevně neoprávněná,

• v určité věci není dána příslušnost ÚS, nebo

• při nepřípustnosti návrhu samotného.

Jelikož při  takovém odmítnutí,  které  patří  k nejčastějším způsobům „vyřízení  věci“, 

nedochází k přezkoumání meritorní stránky, se pro toto faktické rozhodnutí nepoužijí 

zásady:  ne bis in idem a  res iudicata. K odmítavému usnesení na základě neopravení 

vadných částí návrhu díky relevantně tolerantnímu přístupu ÚS a možnosti opětovného 

prodloužení  lhůty  k  tomu  určené  často  nedochází.  Délka  lhůt  k  podání  návrhů 

se v souvislosti  na  daný  typ  řízení  liší  a  pro  některá  jednotlivá  řízené  ani  žádné 

stanoveny  nejsou  (např.  žaloba  Senátu  proti  prezidentovi).  Zákon  jejich  zmeškání 

nepřipouští.  Žádný  z  jmenovaných  argumentů  pro  odmítnutí  podaného  návrhu  není 

považován  za  přednostní,  čímž  může  nastat  situace  odmítnutí  z  více  důvodů. 

Pro odmítnutí  návrhu  z  důvodu  zjevné  neopodstatněnosti,  jenž  patří  v  praxi  k  těm 

nejčastějším,  je  podle  závazné  právní  úpravy  zapotřebí  jednomyslné  podpory 

senátu.116, 117, 118 

116 PAVLÍČEK, V. a kolektiv. Ústavní právo a státověda, II. díl. Ústavní právo České republiky. 
2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2015, s. 981 – 982.

117 SLÁDEČEK, V. Ústavní soudnictví. 2. podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2003, s. 74 – 78. 

118 WAGNEROVÁ, E.; DOSTÁL, M.; LANGÁŠEK, T.; POSPÍŠIL, I. Zákon o ústavním soudu 
s komentářem.  Praha: ASPI, 2007, s. 130 – 139. 
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IV.I.IV Ústní jednání a porada s hlasováním

Pokud bez přítomnosti účastníků a vně ústní jednání nedošlo k odmítnutí návrhu 

usnesením,  nařízuje  ÚS  za  předpokladu  možného  následného  objasnění  věci  ústní 

jednání. Jelikož v řízení před ÚS není obligatorní součástí, může od něho po soudním 

uvážení a se svolením účástníků být upuštěno. K jeho nařízení však musí dojít vždy, 

určí-li to zákon či dojde-li k provádění důkazů, avšak řízení a následné rozhodování 

bez provedení ústního jednání není před ÚS nic neobvyklého. Kromě případů vyloučení 

či omezení veřejnosti, ke kterým může dojít z důvodu ochrany důležitých zájmů státu, 

účastníků či mravnosti, je ústní jednání zásadně veřejné. Jeho povaze veřejného jednání 

nebrání ani možnost odepření přístupu nezletilcům a dalším osobám, u kterých existuje 

opodstatněná obava z rušení jeho důstojného průběhu. Řádné předvolání musí obdržet 

nejen právní zástupci, ale i účastníci a vedlejší účastníci.  Zákon v souvislosti s jeho 

doručením  hovoří o dostatečném času pro přípravu k ústnímu jednání a o „zpravidla 

nejméně“ pětidenní lhůtě. Až na výjimky bezprostředního nebezpečí z prodlení a svolení 

účastníků by tedy neměla mezi doručením předvolání a samotným ústním jednáním být 

poskytnuta lhůta kratší pěti dnů.

Řízení  ústního  jednání  náleží  u  věcí  spadající  do  působnosti  plenárního 

rozhodování předsedovi ÚS (příp. místopředsedovi). Předsedájícím v senátních věcech 

je  předseda  senátu  (ev.  jeho  nejstarší  stálý  člen).  Slovo  se  nejprve  udělí  soudci 

zpravodaji, aby informoval o obsahu návrhu k zahájení řízení a rezultátu současného 

stavu  řízení.  Ve  své  zprávě  by  neměl  projevit  vlastní  přesvědčení  o  budoucím 

rozhodnutí.

Jelikož v době řízení u ÚS již většinou o skutkovém stavu nepanují pochybnosti 

a orgán ochrany ústavnosti navíc opakovaně zdůraznil, že do jeho příslušnosti nespadá 

přehodnocování důkazů získaných obecnými soudy, představuje provádění důkazů spíše 

ojedinělý jev.  K přezkumu dokazování  by mohlo dojít  jen v případě neoprávněného 

zásahu  do  práva  na  spravedlivý  proces,  který  by  nastal  při  značném rozporu  mezi 

skutkovým  zjištěním  a  jeho  následným  právním  hodnocením.  Zásah  do  ústavou 

zaručených  práv  zůstává  hlavní  skutečností,  která  představuje  předmět  dokazování 

v řízení  před  ÚS,  který  respektuje  zásadu  minimálních  zásahů  do činností  ostatních 

státních orgánů.
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V případě, že k dokazování přece jen dojde, užijí se obecná pravidla pro jejich 

navrhování. Příslušný orgán rozhodne k provedení kterých důkazů přistoupí, a to jak 

u navrhovaných,  tak  i  jiných důkazů (nutných provést  podle  vlastního  přesvědčení). 

Při jejich provedení mimo ústní jednání musí být sepsán zápis a zjištěné skutečnosti 

poté  sděleny  během ústního  jednání.  Stejně  jako  soudy obecné  soustavy, tak  i  ÚS 

hodnotí získané vědomosti podle vlastní úvahy (zvlášť i v jejich souvislosti) a v míře 

hodnocení  jejich  věrohodnosti  není  vázán  zákonem.  Drží  se  tedy  zásady  volnéhu 

hodnocení důkazů. V zák. o ÚS nalezneme demonstrativní výčet možných důkazních 

prostředků: výslechy svědků či  účastníků,  znalecké posudky,  vyjádření a zprávy PO 

a orgánů, ohledání a listiny. K nejfrekventovanějším budou náležet zejména vyjádření 

veřejných orgánů a oficiální listiny. Státním orgánům je uložena povinnost na požádání 

poskytnout potřebné materiály, kterých se ÚS pro svou rozhodovací činnost domáhá.

Na konci ústního jednání se senát či plénum odeberou k závěrečné poradě, která 

narozdíl  od  něho  již  není  veřejná.  V plenárních  věcech  zákon  povoluje  přítomnost 

zapisovatele  a  těch  soudců,  jež  se  účastnili  i  jí  předcházejícího  ústního  jednání. 

Před začátkem  hlasování  náleží  každému  soudci  právo  předložit  návrh  na  budoucí 

rozhodnutí a podle pravidla konstruktivního hlasování musí každý ze soudců odevzdat 

hlas pro jeden z předložených návrhů. Nelze hlasovat negativně či se hlasování zcela 

zdržet. Pokud by žádný z návrhů nedosáhl potřebné majority, přistoupí se k opakování 

procesu hlasování a soudcům s návrhy se položí dotaz, zda na nich chtějí setrvat a navíc 

mohou  být  předloženy  další  návrhy.  V  případě,  že  by  ani  tento  postup  nevedl 

k vyslovení většiny určitému návrhu, hlasování by proběhlo už jen o dvou návrzích, 

jež získaly v předešlém kole nejvyšší  počet hlasů.  V obecné rovině je při  plenárním 

rozhodování požadováno vždy kvórum nejméně deseti soudců a postačí prostá většina, 

pokud se nejedná o rozhodnutí vydaná v některých zvláštních typech řízení, o kterých 

bych  ráda  pojednala  pozdějí  (viz  kap.  IV.II  -  Jednotlivé  druhy  řízení  před  ÚS) 

a u kterých zákon požaduje k přijetí rozhodnutí kvalifikovanou většinu s devíti hlasy. 

Při  senátním  rozhodování  smí  být  na  neveřejné  poradě  vedle  zapisovatele 

přítomni jen soudci, kteří jsou členy příslušného senátu. Tento tříčlenný orgán ÚS je 

usnášeníschopný  za  přítomnosti  všech  svých  členů  a  přijímá  rozhodnutí  prostou 

většinou  hlasů.  Výjimku  tvoří  situace,  ve  kterých  senát  usnesením  odmítne  návrh 
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na zahájení řízení a je vyžadován souhlas všech. Postup při hlasování je téměř identický 

jako u pléna (soudci povinně hlasují ve prospěch jednoho návrhu, smí předložit vlastní 

ap.).

Postoj k vyjádření negativního stanoviska během hlasování se v řízení před ÚS 

od hlasování obecných soudů soudní soustavy liší. Ústavní soudce sice nemá možnost 

hlasovat  proti  některému  z  návrhů  na  rozhodnutí  (naopak  povinnost  odevzdání 

pozitivního  hlasu  pro  některý  z  nich),  ale  je  mu  poskytnuta  možnost  zveřejnit  své 

odlišné  stanovisko  (tzv.  separátní  votum),  ať  už  nesouhlasí  s  většinovým  názorem 

o rozhodnutí  (tzv.  soudce  disentující  -  dissenting  opinion)  či  jen  s  odůvodněním 

(tzv. soudce konkurující  -  concurring opinion).  Se shodným separátním votem může 

souhlasit  i  více  soudců  (poté  se  jedná  o  tzv.  menšinové  votum).  Možné  zveřejnění 

a připojení  odlišného  stanoviska  s  jménem  disentujícího  či  konkurujícího  soudce 

k nálezu,  usnesení  (výlučně  k  odůvodnění)  či  stanovisku  pléna  je  ponecháno  plně 

na volbě  soudce.   Hlavním  smyslem  separátních  vot,  vzniklých  v  USA,  spočívá 

v možném  sledování  vývoje  právních  názorů  ÚS  a  také  mohou  sloužit  právě  jako 

inspirace  pro budoucí  názorové změny.  Účinky na  platnost   většinového rozhodnutí 

bychom však hledali marně.119, 120, 121, 122

IV.I.V Rozhodnutí ÚS a jejich publikace

V řízení před ÚS jsou známy dva hlavní typy rozhodnutí: nález, který se vydává 

ve věci samé a usnesení, což se podle zák. o ÚS jako forma rozhodnutí užije ve všech 

ostatních  případech,  zvláště  v  záležitostech  procesních.  Nesmíme  však  zapomenout 

na třetí  typ  –  stanovisko,  vydávané,  pokud  senát  ÚS  dospěl  k  odlišnému právnímu 

názoru judikovaného již dříve nálezem.

K významným úkolům soudce zpravodaje patří vypracování tzv. zpravodajské 

zprávy,  která  představuje  konkrétní  závěrečný  návrh  na  řešení  případu.  Lišil  by 

se zpravodajský návrh od návrhu přijatého plénem nebo senátem, byl by předsedajícím 

119 FOREJTOVÁ, M. a kol. Ústavní soudnictví. Brno: Václav Klemm, 2014, s. 97 – 98.
120 PAVLÍČEK, V. a kolektiv. Ústavní právo a státověda, II. díl. Ústavní právo České republiky. 

2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2015, s. 982 – 983.
121 SLÁDEČEK, V. Ústavní soudnictví. 2. podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2003, s. 79 – 82. 
122 WAGNEROVÁ, E.; DOSTÁL, M.; LANGÁŠEK, T.; POSPÍŠIL, I. Zákon o ústavním soudu 

s komentářem.  Praha: ASPI, 2007, s. 49 – 53, 78 – 81, 161 – 187. 
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určen jiný soudce k vypracování návrhu rozhodnutí (nálezu či usnesení). Drobné úpravy 

závěrečného návrhu zpravodaje nejsou vyloučeny,  nepozměňují-li  kompletní význam 

textu. 

 K nezbytným náležitostem a částem rozhodnutí (nálezů i usnesení) patří:

• záhlaví,

• výrok,

• odůvodnění, a

• poučení.

V záhlaví se uvádí účastníci,  složení soudu, v čem daný návrh spočívá apod. Výrok 

obsahuje samotné rozhodnutí ÚS o daném návrhu. V závěrečném poučení jsou účastníci 

obeznámeni se skutečností, že proti rozhodnutí není přípustné odvolání. Nutno ovšem 

zmínit, že účastníkovi zbývá ještě možnost obrátit se při nespokojenosti s konečným 

rozhodnutím ÚS na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku a namítat porušení 

Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. 

V usneseních ÚS nerozhoduje meritorně (o věci samé). Vyjma případu odmítnutí 

návrhu  z  důvodu  zjevné  neopodstatněnosti,  které  představuje  tzv.  kvazimeritorní 

rozhodnutí. Formu usnesení budou mít např. rozhodnutí:

• o odmítnutí návrhu (tvoří převážnou většinu usnesení ÚS), 

• o zastavení řízení, 

• o vedlejším účastenství, jsou-li o něm pochybnosti,

• o vyloučení soudce,

• o pořádkové pokutě,

• o uložení náhrady nákladů jinému účastníkovi,

• o zaplacení náhrady nákladů zastoupení státem.

I o předběžných opatřeních rozhoduje ÚS na návrh usnesením. Předběžným opatřením 

se orgánu veřejné moci ukládá, aby přestal s určitým zásahem, a tím pak byla odvrácena 

hrozící vážná škoda, zamezeno hrozícímu násilnému zásahu či uspokojen jiný závažný 

veřejný  zájem.  Ze  zák.  o  ÚS  vyplývá,  že  ÚS  po  orgánu  veřejné  moci  na  základě 
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předběžného opatření  nemůže požadovat  aktivní  činnost,  ale  jen zdržení  se určitého 

jednání.

Nálezy  představují  zvláštní  druh  meritorních  rozhodnutí  ÚS.  Nesmí  být 

zaměňovány  s  rozsudky,  jelikož  se  primárně  nezabývají  sporem  mezi  stranami 

či otázkou  ohledně  viny  a  trestu.  Vyhlašují  se  vždy  veřejně  a  jménem  republiky. 

Při plenárním  rozhodování  je  k  tomu  povolán  předseda  ÚS  (příp.  místopředseda) 

a ve věcech  senátních  předseda  příslušného  senátu.  Veřejné  vyhlášení  se  nerovná 

formální publikaci, kterou některé nálezy ke své účinnosti vyžadují. Formální publikace 

nastává  momentem  vyhlášení  nálezu  ve  Sbírce  zákonů  ČR,  přičemž  nedochází 

ke zveřejnění celého nálezu, ale jen výroku a té části odůvodnění „ze které je zřejmé,  

jaký je právní názor ÚS a jaké důvody k němu vedly.“123 Separátní  vota se ve Sbírce 

zákonů nezveřejňují. Povinné publikaci podléhají rozhodnutí:

• o  návrzích  na  zrušení  zákonů  nebo  jiných  právních  předpisů  či  jejich 

jednotlivých ustanovení,

• o ústavní žalobě Senátu proti hlavě státu,

• o  prezidentském návrhu  na  zrušení  rozhodnutí,  na  němž se  usnesly  komory 

Parlamentu dle čl. 66 Ústavy, nebo

• o navrhovaném posouzení MS s ústavním pořádkem.124, 125, 126, 127

Nálezy  týkající  se  zrušení  právního  předpisu  či  jeho  jednotlivých  částí  jsou 

vykonatelné dnem jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů (rozesláním příslušné částky této 

sbírky), ledaže by ÚS na základě obav z okamžitého zrušení protiústavní normy rozhodl 

jinak a ponechal tak normotvůrcům více času na příchystání nové úpravy. 

ÚS tedy disponuje právem ve věcech kontroly norem (abstraktní či konkrétní) 

odložit vykonatelnost svých rozhodnutí. K takovému kroku by měl přistoupit jen, jsou-li 

záporné  důsledky  prozatímního  ponechání  neústavních  předpisů  v  platnosti  menší 

123 § 57 odst. 2  zák. o ÚS.
124 FOREJTOVÁ, M. a kol. Ústavní soudnictví. Brno: Václav Klemm, 2014, s. 98 – 102.
125 PAVLÍČEK, V. a kolektiv. Ústavní právo a státověda, II. díl. Ústavní právo České republiky. 

2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2015, s. 983 – 984.
126 SLÁDEČEK, V. Ústavní soudnictví. 2. podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2003, s. 83 – 85. 
127 WAGNEROVÁ, E.; DOSTÁL, M.; LANGÁŠEK, T.; POSPÍŠIL, I. Zákon o ústavním soudu 

s komentářem.  Praha: ASPI, 2007, s. 188 – 219.
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než ty, které by nastaly při jeho zrušení. Ze samotné povahy věci vyplývá, že se tato 

pravomoc vztahuje jen na nálezy,  kterým ÚS rozhodne o zrušení  právních předpisů 

a návrhu  vyhoví,  tedy v  případech,  ve  kterých  bývá ÚS označován  jako „negativní 

zákonodárce“.  Při  odložení  vykonatelnosti  derogačního  nálezu  dojde  k  oddělení 

momentu „platnosti“ a „účinnost“, které obecně splývají v jeden okamžik. Publikovaný 

nález potvrzující protiústavnost nebo protizákonnost (u kontroly podzákonných norem) 

představuje  pro  adresáty,  pro  které  ještě  není  právně  závazný  a  účinný,  v  tomto 

mezidobí složitou situaci, teoreticky by se totiž měli nadále protiústavním předpisem 

řídit. Koncept kontroly norem je v ČR založen na konceptu  ex nunc, přičemž se čeští 

zákonodárci inspirovali postavením rakouského ústavního soudnictví.  

Odkladem vykonatelnosti může ÚS, i když ne bezprostředně, vniknout do oblasti 

politického dění. V případě jeho rozhodování před uskutečněním voleb, rozhoduje, kteří 

političtí představitelé přichystají  a schválí  novou úpravu. Tímpádem i délka odkladu 

představuje  důležitou  skutečnost,  která  by  měla  být  ÚS  dobře  zvážena  a  řádně 

zdůvodněna.  Problém  může  nastat  v  situaci,  kdy  zákonodárce  nález  ÚS  neuznává 

či ignoruje a v době mezi platností a účinností úpravu v souladu s ústavou nepřipraví. 

Institut  odkladu  vykonatelností  tím  pozbývá  na  smyslu,  jelikož  nastane  nejistota, 

před kterou má právě chránit. Možnost odkladu derogačních nálezů je podle některých 

názorů využívána příliš často a bez náležitého odůvodnění.128

Dále  se  ÚS může  usnést  na  zveřejnění  právního názoru  vysloveného v  jeho 

nálezu, který obecně nepodléhá vyhlašovací povinnosti ve Sbírce zákonů, aby zde byl 

přece jen vyhlášen, pokud by se jednalo o názor všeobecného významu. Stanoví-li tak 

zákon a ÚS o tom rozhodne, může dojít i k vyhlášení sdělení ÚS ve Sbírce zákonů. 

Sdělení  ÚS  slouží  převážně  k  zveřejnění  korekce  tiskových  chyb  ve  vydaných 

rozhodnutích. Pod č. 200/2010 Sb. došlo k uveřejnění sdělení týkajícího se plenárních 

pravomocí. Plénum si jím už řadu let vyhrazuje rozhodování kompetenčních sporů mezi 

státními  orgány a  orgány územní  samosprávy  (dle  čl.  87  odst.  1  písm.  k)  Ústavy) 

a rozhodování o určitých druzích ústavních stížnosti (např. směřující proti rozhodnutí 

velkého senátu kolégia NS či rozšířeného senátu NSS).129

128 ŠIMÍČEK, V. Odklad vykonatelnosti nálezů Ústavního soudu v řízení o kontrole norem. Právník. 
Č.7/2002, s. 756 – 768.

129 Dohledatelné z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?
documentId=onrf6mrqgeyf6mrqgawta. 
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Vykonatelné vyhlášením (ne formální publikací ve Sbírce zákonů) jsou nálezy:

• o ústavní žalobě Senátu proti hlavě státu,

• o prezidentském návrhu na zrušení usnesení komory Parlamentu,

• o opravném prostředku podaném ve věci ohledně volby člena Parlamentu, nebo

• řešící  nejasnosti  ohledně  pozbytí  volitelnosti  a  neslučitelnosti  funkcí  člena 

Parlamentu.

Zbývající  nálezy  jsou  pak  vykonatelné  v  okamžiku  doručení  jejich  písemného 

vyhotovení účastníkům.

K uveřejnění  všech nálezů a  některých usnesení,  usnese-li  se  natom plénum, 

slouží Sbírka nálezů a usnesení ÚS vydávaná každoročně ÚS (na počátku kalendářního 

roku pro rok předcházející).  Podobně jako ve Sbírce zákonů, tak i  ve Sbírce nálezů 

a usnesení se zveřejňuje výrok nálezu a část odůvodnění, ze které vyplývá právní názor 

a skutečnosti, které k němu vedly. K publikaci údajů o účastnících, jejich zástupcích, 

svědcích a znalcích nedochází, určí-li to zvláštní zákon či je-li to v zájmu těchto osob, 

státu nebo mravnosti.130, 131

IV.I.VI Problematika závaznosti rozhodnutí ÚS

Na první pohled jednoduché ustanovení čl. 89 odst. 2 Ústavy, podle kterého jsou 

vykonatelná  rozhodnutí  ÚS  závazná  pro  všechny  orgány  a  osoby,  představuje 

v judikatuře,  právní  teorii  a  praxi  jeden  ze  zásadních  výkladových  problémů 

souvisejících  s  rozhodovací  činností  ÚS.  Ráda  bych  se  pokusila  k  této  složité 

problematice nastínit svůj vlastní názor, ke které interpretaci se přikláním a také uvést 

proč. 

Nejvyšší  orgán  ochrany ústavnosti  ČR je  v  Evropě  přičítán  k  těm silnějším 

ústavním  soudům.  Jeho  rozhodnutí  bezesporu  ovlivnily  nespočet  rozhodnutí  soudů 

obecné  soustavy.  V obecné  rovině  jsou  právní  názory  ÚS  pro  ostatní  soudy podle 

analogické  argumentace  §  226 OSŘ (který  uvádí,  že  v  případě,  že  došlo  k  zrušení 

130 FOREJTOVÁ, M. a kol. Ústavní soudnictví. Brno: Václav Klemm, 2014, s. 102.
131 SLÁDEČEK, V. Ústavní soudnictví. 2. podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2003, s. 84 – 85.
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rozhodnutí a daná věc byla za účelem dalšího projednání vrácena, pak je soud nižšího 

stupně vázán právním názorem odvolacího soudu) závazné. V případě kasačního nálezu, 

kterým ÚS ruší jiné rozhodnutí,  bývá vytýkána nedostatečná úprava procesních řádů 

ohledně dalšího procesního postupu v řízení. Z judikatury vyčteme, že za takové situace 

řízení  před  orgánem,  jehož  rozhodnutí  na  základě  kasace  bylo  zrušeno,  pokračuje, 

aniž by skončilo a  není  pochyb o zachování  právních následků ostatních procesních 

úkonů. Řízení se vrátí do stádia, ve kterém bylo před vydáním rozhodnutí zrušeného 

nálezem.

Názory na celou problematiku závaznosti rozhodnutí ÚS se různí. Naznačené 

spory  se  týkají  převážně  absolutní  závaznosti,  naopak  závaznost  vztahující 

se na určitou,  ÚS  posouzenou  a  nálezem  rozhodnutou  věc  je  všemi  uznávána. 

Představitelé přirozenoprávního pohledu na všeobecnou závaznost rozhodnutí ÚS, jako 

např. A. Procházka, jsou zastánci absolutní závaznosti výroku i částí odůvodnění (ratio  

decidendi neboli nosný důvod rozhodnutí). Nemožnost se proti rozhodnutím ÚS odvolat 

představuje základní argument jejich tvrzení. 

Osobně se  přikláním na  stranu představitelů  pozitivistického  pohledu a  jsem 

stejně jako např. pan V. Šimíček stoupencem užšího výkladu ustanovení, že vykonatelná 

rozhodnutí ÚS jsou závazná pro všechny orgány a osoby. Ze zmíněného ustanovení není 

dovoditelná  všeobecná  závaznost  všech  vykonatelných  rozhodnutí  ÚS  a  povinnost, 

aby je  všechny orgány i  osoby dodržovaly.  Jelikož  Ústava  v  čl.  95 odst.  1  stanoví, 

že soudci  jsou  při  svém  rozhodování  vázáni  pouze  zákony  (podle  argumentace 

od menšího  k  většímu tedy i  ústavními),  musely  by rozhodnutí  ÚS dosáhnout  tedy 

alespoň  úrovně  zákona.  Ani  zák.  o  ÚS  předpokládané  změny  právních  názorů  ÚS 

(rozhodnutí s právním názorem odchylujícím se od již v nálezu vysloveného právního 

názoru,  vyžaduje  ke  svému  přijetí  nejméně  souhlasu  devíti  soudců),  nenapomáhají 

tvrzení všeobecné závaznosti. 

Zastánci pozitivistického pohledu zdůrazňují, že všechny orgány i osoby musí 

rozhodnutí  ÚS  respektovat,  ale  přímá  závaznost  vyplývá  jen  pro  orgány  a  osoby 

zúčastněné. Pro koncepci ústavy ČR  je problematika precedentů a jejich systém cizí.  

Podle V. Sládečka závaznost soudních rozhodnutí,  jak ji najdeme v angloamerickém 

právním systému  a precedentech, a soudní právotvornou pravomoc v českém právním 
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řádu nenalezneme. 

V  otázce  závaznosti  usnesení  ÚS  dochází jak  představitelé  širšího  výkladu 

čl. 89 odst. 2 Ústavy, tak zastánci užší interpratace ke shodnému názoru, že rozhodnutí, 

kterým  ÚS  rozhoduje  o  věcech  ostatních  (tedy  ne  meritorně  ve  věci  samé),  nelze 

pojímat  jako  absolutně  či  všeobecně  závazné.  Nepředstavují  překážku  res  iudicata 

a nadto u většiny z nich nedochází ani k jejich publikaci. V souladu s koncepcí právního 

státu se nepřipouští vázanost osob či orgánů pramenem, se kterým nemají ani možnost 

se seznámit.

I samotný ÚS jako orgán je vázán svým rozhodnutím, které představuje základní 

procesní zásadu a překážku res iuducata. Za předpokladu, že plénum dospěje k názoru, 

že právní  předpisy nejsou v rozporu s ústavním pořádkem či  zákonem (podzákonné 

předpisy),  nesmí  senát  ústavní  stížnosti,  na  jejímž  základě  byly  normy  zkoumány, 

vyhovět a je vázán nálezem pléna. Takový postup by přicházel v potaz jen, pokud by 

v souvislosti  s  těmito  předpisy  a  jejich  extrémním  užitím  vybočujícím  za  hranice 

ústavnosti  došlo  k  porušení  práva  na  spravedlivý  proces.  Vázanost  ÚS  vlastním 

rozhodnutím se projevuje i ve skutečnosti, že k přijetí rozhodnutí s odlišným právním 

názorem, jež byl vysloven v nálezu, je nutná kvalifikovaná většina devíti soudců.

V  celku  by  se  daly  stanoviska,  ke  kterým  se  přikláním  v  souvislosti 

s čl. 89 odst. 2 Ústavy, shrnout takto: 

• dikce ustanovení má na mysli jen meritorní rozhodnutí ÚS (nálezy), ne procesní 

(usnesení),

• rozhodnutím ÚS se nerozumí všechny jeho části, ale jen jeho výrok,

• obecně  závazné  jsou  výroky  nálezů,  kterými  se  ruší  právní  norma  či  její 

jednotlivé  ustanovení  (závaznost  se  vztahuje  na  každého  od  okamžiku 

zveřejnění nálezu ve Sbírce zákonu či  od pozdějšího momentu,  odložil-li  ÚS 

vykonatelnost), a

• výroky dalších nálezů (vykonatelné od vyhlášení či doručení účastníkům) jsou 

závazné jenom mezi stranami (inter partes).132, 133, 134

132 FOREJTOVÁ, M. a kol. Ústavní soudnictví. Brno: Václav Klemm, 2014, s. 103 – 105.
133 NOCAROVÁ, Z., Závaznost rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. Praha: Vysoká škola 

aplikovaného práva, 2006, s. 27 – 48. 
134 SLÁDEČEK, V. Ústavní soudnictví. 2. podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2003, s. 86 – 89.
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IV.II  Jednotlivé druhy řízení před ÚS

IV.II.I Řízení o zrušení zákonů, jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých 
ustanovení

Aktivně legitimováni k podání kvalifikovaného podnětu na zahájení řízení podle 

čl.  87 odst. 1 písm. a) Ústavy (zrušení zákona či  zákonného opatření senátu či  jeho 

jednotlivého  ustanovení)  jsou  dle  znění  zákona  o  ÚS:  prezident,  skupina  alespoň 

41 poslanců či 17 senátorů, senát ÚS ve vztahu k ústavní stížnosti o které rozhoduje, 

vláda a stěžovatel, který podal ústavní stížnost či návrh na obnovu řízení. V souvislosti 

se svou rozhodovací činností i obecný soud, dospěje-li k mínění, že zákon, kterého má 

být užito, je protiústavní (konkrétní neboli incidentní kontrola ústavnosti).

K podání návrhu na zahájení řízení podle čl.  87 odst.  1 písm b) Ústavy jsou 

oprávněni:  vláda,  skupina  alespoň  25 poslanců  či  10  senátorů,  senát  ÚS  ve  vztahu 

k ústavní stížnosti o které rozhoduje, stěžovatel, který podal ústavní stížnost či návrh 

na obnovu  řízení,  zastupitelstvo  vyššího  územního  samosprávného  celku,  Veřejný 

ochránce  práv,  u  návrhů  ohledně  zrušení  obecně  závazných  vyhlášek  územních 

samosprávních celků i Ministerstvo vnitra, ohledně zrušení nařízení vyšších územních 

samosprávných celků či Prahy příslušné ministerstvo anebo jiný ústřední orgán, ohledně 

zrušení nařízení nižšího samosprávného celku ředitel krajského úřadu a ohledně právní 

normy kraje obec, pokud spadá do jeho územního obvodu. Obě výše zmíněná řízení smí 

na návrh senátu či z vlastní iniciativy zahájit i plénum ÚS. 

Účastníky řízení se vedle navrhovatelů stávají orgány (v aktuálním složení podle 

doby podání návrhu), které právní předpis, jehož zrušení se navrhuje, vydaly. Soudcem 

zpravodajem jsou obeznámeny se zahájením řízení a ve lhůtě 30 dnů mají  možnost 

se k dané věci vyjádřit. 

Jen  návrh  směřující  proti  předpisu  vyhlášenému ve  Sbírce  zákonů  (či  jiným 

zákonem určeným způsobem)  nebo  dosud  platné  normě,  se  považuje  za  relevantní. 

Naopak nejsou přípustné návrhy, které požadují zrušení předpisů dosud nevyhlášených 

nebo těch, které v době doručení návrhu již pozbyly platnosti.  Nepřípustnost návrhu 

představuje i případ, ve kterém ÚZ či zákon, se kterým mají být zkoumané předpisy 

v nesouladu, pozbyl platnosti. Tyto skutečnosti by vedly k zastavení řízení.
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V průběhu řízení o věci ÚS posuzuje, jestli zákon či podzákonná norma není 

v rozporu s předpisy s vyšší právní sílou a může dospět ke dvěma možným způsobům 

meritorního rozhodnutí:

• v  nálezu  stanoví  den,  kterým se  ruší  zákon,  podzákonná  norma  nebo  jejich 

jednotlivé  ustanovení,  které  jsou  v  rozporu  s  předpisem  vyšší  právní  síly 

(k tomuto  dni, nejdřívě  však  vyhlášením  ve  Sbírce  zákonů, pak  pozbydou 

účinnosti i platnosti – ex nunc), nebo

• nálezem  návrh  zamítne,  jelikož  dojde  k  závěru,  že  pro  zrušení  zákona, 

podzákonné normy či jejich ustanovení nejsou dány důvody.

Ústavně  konformní  výklad  vyslovený  v  zamítavém nálezu  (v  odůvodnění)  se  stává 

pro všechny dle čl. 87 odst. 2 Ústavy všeobecně závazným. Stále však přichází v úvahu, 

že orgán užije ohledně zkoumaného zákona či ustanovení jiné, přesto ústavně konformí, 

interpretace, na kterou ÚS nepamatoval. K zrušení rozhodnutí by došlo až, pokud by 

orgán užil výkladu v rozporu s ústavou.

Důvodem rušení právních předpisů ÚS nemusí být jen čistě obsahový nesoulad 

s ostatními normami. Také rozpor s formální ústavností vedl ÚS v minulosti k vyhovění 

návrhu  na  zrušení  předpisu,  jelikož  nebyl  vydán  ústavou  předepsaným  způsobem 

a došlo  přitom  k  nedodržení  kompetencí  a  procesním  chybám.135 Ke  zkoumání 

formálních znaků přistupuje ÚS, i když § 68 odst. 2 zák. o ÚS zmiňuje obsahový soulad 

dříve (jako první).

K  „oživení“  předpisů,  jež zrušený  předpis  zrušil,  nedochází.  Současně  ÚS 

ve svém rozhodnutí stanoví, zda pozbývají platnosti i některé z prováděcích předpisů, 

vydané k provedení nyní zrušené normy.

 Další  následky  činnosti  ÚS  jako  negativního  zákonodárce  nastávají  vůči 

pravomocným rozhodnutím vydaným na základě zrušeného předpisu. U pravomocného, 

ale doposud nevykonaného rozsudku z trestního řízení bude podle § 71 odst. 1 zák o ÚS 

nařízena  obnova  řízení.  Další  rozhodnutí  (správní,  občanskoprávní  atd.)  zůstávají 

135 Srov. nález z roku 2002 - sp. zn. Pl. ÚS 5/02, ve kterém ÚS zdůraznil „nezbytný respekt  
k procedurálním pravidlům“ a že „jen v procesně bezchybném procesu lze dospět k zákonnému 
a ústavně souladnému výsledku, a proto procesní čistotě rozhodovacího procesu je nezbytné věnovat  
zvýšenou pozornost a poskytnout jí důraznou ochranu“.
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zachována, práva a povinnosti z nich vyplývající nelze ovšem vykonat.136, 137, 138, 139

Dle názoru některých ústavních soudců (např. V. Jurky – soudce ÚS do roku 

2003) dochází k rozhodování o souladu zákonů a jiných právních předpisů příliš často. 

Důvod této situace spatřují  mimo jiné v neschopnosti  a  nedostatečné  snaze politiků 

příslušnou právní  úpravu  kvalitně  připravit  a  o  jejím přijetí  odpovědně rozhodnout. 

Nápravě zmiňovaných chyb se pak ÚS musí věnovat až moc hojně.140

IV.II.II Řízení o souladu mezinárodních smluv

Od 1. června 2002, kdy nabyla účinnosti tzv. euronovela (ÚZ č. 395/2001 Sb.), 

která  provedla  řadu  změn  souvisejícíh  především  s  plánovaným  členstvím  ČR 

v Evropské  unii  a  rozšířila  monistické  elementy českého  právního řádu,  přibyla  ÚS 

nová pravomoc – rozhodování o souladu MS podle čl. 10a a čl. 49 Ústavy s ústavním 

pořádkem před jejich ratifikací. Předběžná kontrola ústavnosti  MS patří k obvyklým 

a typickým institutům specializovaného a koncentrovaného ústavního soudnictví.

V tomto řízení nemohou oprávněné subjekty napadnout všechny MS, ale jen:

• MS  přenášející  pravomoci  českých  orgánů  na  mezinárodní  organizace 

či instituce, nebo

• MS, které vyžadují k ratifikaci souhlas obou komor Parlamentu a jsou uvedené 

v čl. 49 Ústavy.

Osoby  a  orgány  zmocněné  k  podání  návrhu  uvádí  §  71a  zák.  o  ÚS,  jsou  jimi: 

Poslanecká  sněmovna,  Senát,  skupina  členů  jedné  z  komor  Parlamentu  a  prezident. 

Lhůtu  k  podání  návrhu  zákon  pro  všechny  subjekty  stanovil  odlišně.  Komory 

Parlamentu se na ÚS mohou obrátit od předložení MS do doby odhlasování souhlasu 

k ratifikaci.  41  poslanců  či  17  členů  horní  komory  Parlamentu  tak  musí  učinit 

od souhlasu komor s ratifikací či od vyhlášení výsledku referenda, ve kterém se souhlas 

136 GERLOCH, A. Řízení před ústavním soudem. Praha: Prospektrum, 1996, s. 32 – 34.
137 FOREJTOVÁ, M. a kol. Ústavní soudnictví. Brno: Václav Klemm, 2014, s. 107 – 118.
138 KLÍMA, K. Ústavní soudnictví. Praha: Universe, 1993, s. 35 – 36.
139 SLÁDEČEK, V. Ústavní soudnictví. 2. podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2003, s. 94 – 112.
140 Sborník ze vzpomínkové konference k 20. výročí Ústavního soudu České republiky. Brno: Ústavní 

soud  České republiky, 2014, s. 43 – 44.
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udělil a než o schválení smlouvy rozhodne hlava státu. Prezident smí ÚS o preventivní 

kontrolu MS požádat od jejího předložení.

K  účastníkům řízení,  ve  kterém ÚS  zkoumá  soulad  obsahu  MS  s  ústavním 

pořádkem,  patří  vedle  navrhovatele  ještě  pokaždé  prezident,  vláda  a  Parlament. 

Nedojde-li k odmítnutí podání, přistoupí ÚS k jeho projednání již bez dalších návrhů 

a z úřední povinnosti. Zpětvzetí se nepřipouští. 

V  dané  věci  přísluší  rozhodnutí  plénu,  které  se  na  něm  musí  usnést 

kvalifikovanou  většinou  devíti  soudců.  Vysloví-li  ÚS  ve  svém  nálezu  rozpor  MS 

(postačí  její  části)  s  ústavním  pořádkem,  brání  tato  skutečnost,  byť  se  jedná  jen 

o rozhodnutí deklaratorní povahy, jejímu schválení, než se nesoulad odstraní. Naopak 

schvalování  MS nestojí  nic  v  cestě,  dojde-li  ÚS  v  rozhodnutí  k  závěru,  že  rozpor 

s ústavním pořádkem nenalezl.141, 142, 143

IV.II.III Řízení o ústavních stížnostech

Speciální nástroj pro ochranu základních práv a svobod garantovaných ústavou 

představují  ústavní  stížnosti.  V  právním  řádu  ČR  lze  rozlišit  mezi  obecnou,  tzv. 

komunální a ústavní stížností politických stran. Tvůrci legislativy spojily tři kompetence 

ÚS (čl. 87 odst. 1 písm. c), d) a j) Ústavy) do jednoho oddílu v zák. o ÚS (Oddíl třetí: 

Řízení  o  ústavních  stížnostech)  a  upravily  je  ve  společném  typu  řízení.  Zmíněné 

kompetence se od sebe liší v různých znacích, např.: v legitimaci subjektů, možných 

důvodech, ze kterých se mohou na ÚS obrátit, hledisku posuzování věci a v důsledcích 

nálezu  ÚS.  Průběh  samotných  řízení  se  odehrává  zhruba  obdobně,  z  toho  důvodu 

nejprve pojednám o nejčetnější ústavní stížnosti – „obecné“ a až později o odlišnostech 

v řízení dvou zbylých návrhů.144, 145

141 SLÁDEČEK, V. Ústavní soudnictví. 2. podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2003, s. 94 – 112.

142 Srov. rozhodnutí ÚS: nález z 26.11.2008, sp. zn. Pl. ÚS 19/08, č. 446/2008 Sb. o tom, že Lisabonská 
smlouva není v rozporu s ústavním pořádkem; nález z 3.11.2009, sp. zn. Pl. ÚS 29/09, 
č. 387/2009 Sb., o tom, že Lisabonská smlouva i její ratifikace nejsou v rozporu s ústavním 
pořádkem.

143 WAGNEROVÁ, E.; DOSTÁL, M.; LANGÁŠEK, T.; POSPÍŠIL, I. Zákon o ústavním soudu 
s komentářem.  Praha: ASPI, 2007, s. 298 – 313. 

144 SLÁDEČEK, V. Ústavní soudnictví. 2. podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2003, s. 126.

145 ŠIMÍČEK, V. Ústavní stížnost. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde, 2005, s. 76 – 83.
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IV.II.III.I Obecná ústavní stížnost

K podání  ústavní  stížnosti  proti  pravomocnému rozhodnutí  či  jinému zásahu 

orgánu veřejné moci do ústavně garantovaných základních práv a svobod jsou aktivně 

legitimovány FO a PO tvrdící, že takovým zásahem došlo k porušení jejich základního 

práva  či  svobody.  Vedle  obecných  náležitostí  je  důležité,  aby  stěžovatel  v  návrhu 

konkretizoval a rozvedl zaručená práva, jejichž porušení prohlašuje a předložil kopii 

rozhodnutí,  kterým  se  tak  mělo  stát  (nestalo-li  se  to  např.  služebním  zákrokem, 

nečinností  orgánu,  neodůvodněnými průtahy,  odepřením služby či  plnění  atd.  -  tedy 

jiným  zásahem).  Společně  s  ústavní  stížností  je  stěžovatelům  umožněno  vyvolat 

incidentní kontrolu ústavnosti a podat zároveň návrh na zrušení zákona anebo jiného 

právního předpisu či jejich jednotlivých ustanovení. Prvně se tak jednotlivcům naskytla 

příležitost iniciovat vlastním úkonem řízení, ve kterém se bude rozhodovat o zrušení 

právního předpisu.

Prekluzivní (propadná) lhůta k jejímu podání činí dva měsíce. Začíná běžet den 

po doručení rozhodnutí  o posledním prostředku, jež zákon k ochraně skýtá.  Rozumí 

se jím řádný, mimořádný opravný prostředek (kromě návrhu na obnovu řízení) a další 

procesní prostředky na ochranu práv. Při neexistenci onoho prostředku se lhůta počítá 

ode dne, kdy se stěžovatel o skutečnosti, která představuje předmět ústavní stížnosti, 

dozvěděl, nanejvýš však jeden rok po zásahu. Následkem propadnutí lhůty, kterou nelze 

prodloužit, by bylo odmítnutí návrhu usnesením soudcem zpravodajem.

Účastníky řízení o ústavní stížnosti jsou stěžovatel a státní či jiné orgány věřejné 

moci, proti jejichž zásahu se směřuje. Zbývající účastníci předešlého řízení, ze kterého 

napadené  rozhodnutí  pochází,  představují  skupinu  vedlejších  účastníků.  Jadnalo-li 

se o řízení trestní, spadají sem i strany takového řízení. Jiné osobě může ÚS přidělit 

pozici vedlejšího účastníka jen tehdy, prokáže-li právní zájem na rezultátu řízení.

Nedojde-li k odmítnutí ústavní stížnosti, příjde na řadu meritorní projednání věci 

v senátu. K zastavení řízení přistoupí ÚS jen v případě, že stěžovatel vzal své podání 

zpět  předtím,  než  se  soudci  odebrali  k  závěrečné  poradě.  V zamítavém nálezu  ÚS 

vysloví, že k žádnému porušení zaručených práv a svobod nedošlo. V opačném případě, 

kdy neoprávněný zásah do garantovaných práv uzná a ústavní stížnosti zcela či alespoň 

částečně  vyhoví,  napadené  rozhodnutí  podle  kasačního  principu  zruší  či  přikáže 
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orgánům, aby v dalším zásahu již nepokračovaly a v rámci možností obnovily původní 

stav.

Návrh na zrušení právního předpisu v případě odmítnutí ústavní stížnosti sdílí 

její  osud.  Nebyla-li  stížnost  odmítnuta,  zkoumá  ÚS  vztah  mezi  jejím  předmětem 

a ustanoveními  v  předpise.  Při  nenalezení  spojitosti  (v  praxi  ve  většině  případů), 

se návrh obyčejně zvláštním usnesením odmítne. Ostatně dojde k přerušení řízení senátu 

a  návrh  na  zrušení  se  postoupí  plénu.  K  projednání  ústavní  stížnosti  se  přikročí 

až po rozhodnutí o návrhu na zrušení právního předpisu. Podobný je postup, kdy senát 

využije vlastní iniciativy a při rozhodování o ústavní stížnosti sám dospějě k názoru, 

že právní předpis není v souladu s ústavním pořádkem, popř. zákonem.146, 147, 148

IV.II.III.II Tzv. komunální ústavní stížnost podle čl. 87 odst. 1 písm. c) Ústavy

Tento  typ  ústavní  stížnosti,  označován  jako  ústavní  stížnost  „komunální“, 

poskytuje  ochranu  územním  samosprávným  celkům  a  jejich  právu  na  samosprávu. 

Nesmí  se  vztahovat  na  působnost  přenesenou,  přičemž  není  vyloučena  možnost, 

aby se nižší  i  vyšší  územní  samosprávné  celky  v  postavení  PO  obracely  na  ÚS 

s běžnými ústavními stížnostmi podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy. 

Stát smí do činnosti obcí a krajů zasahovat způsoby, které určí zákon a je-li to 

nutné  k  ochraně  zákona.  Obecní  a  krajské  zřízení149 způsoby  státních  zásahů 

konkretizují,  může  jím  být  např.  nečinnost  představitele  vlády  při  vyhlášení  volby 

do městských obvodů. Za takový zásah se naopak nepovažuje a nesmí jím být vydání 

zákona.

Aktivní  legitimace  přísluší  zastupitelstvu  veřejnoprávní  korporace,  tj.  obce 

a kraje, kterému zák. o ÚS na podání komunální ústavní stížnosti poskytuje od doručení 

rozhodnutí  ohledně  posledního  procesního  prostředku  lhůtu  dvou  měsíců. 

K meritornímu  projednání  se  přistoupí,  nedojde-li  k  odmítnutí  ústavní  stížnosti 

usnesením. 

První možnost rozhodnutí ÚS představuje zamítavý nález. Pokud by ÚS dané 

146 GERLOCH, A. Řízení před ústavním soudem. Praha: Prospektrum, 1996, s. 34 – 35, 40 – 46.
147 FOREJTOVÁ, M. a kol. Ústavní soudnictví. Brno: Václav Klemm, 2014, s. 129 – 143.
148 SLÁDEČEK, V. Ústavní soudnictví. 2. podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2003, s. 127 – 142. 
149 Zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a zák. č. 129/2000 Sb., o krajích.
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věci nálezem vyhověl, uvede, čím k porušení práva na samosprávu došlo. Ve výroku 

se stanoví,  že  se  nezákonné  rozhodnutí  ruší  či  se  zakáže  nezákonný  zásah  státního 

orgánu a v rámci možností se mu přikáže obnova původního stavu.150, 151, 152

IV.II.III.III Ústavní stížnost politických stran

Ústavní  stížnost  svého  druhu  představuje  návrh  politické  strany  na  určení, 

že rozhodnutí  o  jejím  rozpuštění  či  jiné  rozhodnutí  týkající  se  její  činnosti  není 

v souladu se zákonem. Narozdíl od obecné ústavní stížnosti se zde tedy nezkoumá jen 

ústavnost, ale i rozpor se zákonem (postačí nesoulad s běžným zákonem) a napadnout 

lze jen rozhodnutí (již ne „jiné zásahy“). K odlišnostem se zařadí i přibližně poloviční 

lhůta,  která  dovoluje  navrhovateli  (politické  straně  či  hnutí)  podat  návrh  30  dnů 

od pravomocného  rozhodnutí  týkajícího  se  posledního  zákonného  prostředku 

na ochranu práv stěžovatele.

Návrhu politické strany zák. o ÚS jako jediné ústavní stížnosti dává odkladný 

(suspenzivní) účinek. Meritorní rozhodnutí ve věci přísluší plénu ÚS, které návrh buď 

zamítne, nebo napadené rozhodnutí zruší. NSS, který na návrh vlády o rozpuštění či 

pozastavení činnosti politické strany rozhodl, musí za daných okolností případ znovu 

posoudit a rozhodnout, přičemž bude názorem ÚS vázán.153, 154, 155

IV.II.IV Řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby 
poslance nebo senátora

Jen při volbách členů Parlamentu se ÚS díky čl. 87 odst. 1 písm. e) Ústavy staví 

do pozice volebního soudu. V jiných volebních věcech může rozhodovat jen na základě 

obecné  ústavní  stížnosti  a  ústavněprávní  argumentace  navrhovatele.  V řízení  podle 

150 FOREJTOVÁ, M. a kol. Ústavní soudnictví. Brno: Václav Klemm, 2014, s. 118 – 129.
151 SLÁDEČEK, V. Ústavní soudnictví. 2. podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2003, s. 143 – 145. 
152 ŠIMÍČEK, V. Ústavní stížnost. 2. zcela přepracované a aktualizované vydání. Praha: Linde, 2001, 

s. 76 – 78.
153 FOREJTOVÁ, M. a kol. Ústavní soudnictví. Brno: Václav Klemm, 2014, s. 170 – 177.
154 SLÁDEČEK, V. Ústavní soudnictví. 2. podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2003, s. 146 – 148.
155 ŠIMÍČEK, V. Ústavní stížnost. 2. zcela přepracované a aktualizované vydání. Praha: Linde, 2001, 

s. 78 – 80.
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oddílu  čtvrtého zák. o ÚS156 se vedle ústavnosti zkoumá i zákonnost a ÚS je vázán 

i bežnými zákony. Jako účel tohoto zvláštního řízení se jeví převážně záruka řádného 

provedení voleb. Obecně představuje volební soudnictví jednoinstanční řízení, které je 

ponecháno správním soudům (krajským a NSS). Řízení podle čl. 87 odst 1 písm. e) tedy 

představuje jakousi výjimku s ÚS jakou druhou instancí. 

K oprávněným subjektům pro  podání  opravného  prostředku  proti  rozhodnutí 

o neplatnosti zvolení patří: poslanci, senátoři a strana, za kterou kandidovali (mohou 

namítat  nesprávnost  rozhodnutí  o  neplatnosti  zvolení).  Rozhodnutí,  jímž  se  platnost 

volby  ověřila  může  napadnout  osoba,  jejíž  stížnosti  dle  volebního  zákona  bylo 

vyhověno.  Rozhodnutím se  pak rozumí  rozhodnutí  Poslanecké  sněmovny či  Senátu 

(nebo jejich orgánu, čímž se má na mysli mandátový a imunitní výbor) o neplatnosti 

zvolení  člena  či  rozhodnutí  těchto  komor,  které  následuje  po  usnesení  NSS,  ať  již 

se komora s usnesením NSS týkajícího se platnosti volby ztotožní, anebo ne.

Z důvodu nenarušování  pracovní  činnosti  Parlamentu a  důležitosti  věci,  určil 

zák. o ÚS157 k podání opravného prostředku jen desetidenní lhůtu (pro přezkum voleb 

jsou krátké lhůty typické), která počíná běžet ode dne doručení rozhodnutí o ověření 

volby oprávněné osobě. Nedošlo-li k odmítnutí návrhu, koná se v tomto zvláštním řízení 

obligatorní ústní jednání, ve kterém rozhoduje senát ÚS. K účastníkům řízení patří vždy 

osoba, která opravný prostředek podala a orgán, jež platnost volby člena Parlamentu 

ověřoval. Poslanec či senátor jsou vedlejšími účastníky, podala-li návrh politická strana 

a naopak. 

Ve vyhovujícím nálezu ÚS stanoví, že se volba poslance či senátora považuje 

za platnou, anebo v opačném případě návrh o opravném prostředku zamítne. V případě 

opravného prostředku podaném osobou, jejíž  volební  stížnosti  dle  volebního zákona 

bylo  vyhověno,  dochází  k  obrácenému  znění  rozhodnutí  ÚS.  Nálezem,  kterým 

se návrhu vyhoví, ÚS určí neplatnost volby člena Parlamentu a shledá-li volbu platnou, 

návrh zamítne. Rozhodnutí, ať již pozitivní či negativní, má v daném případě účinky 

156 Zák. o ÚS, Hlava druhá: Zvláštní ustanovení o řízení před ÚS, Oddíl čtvrtý: Řízení o opravném 
prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora.

157 § 85 odst. 2 zák. o ÚS.
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deklaratorní. Příslušný člen Parlamentu tedy byl či nebyl „tehdy“ platně zvolen.158, 159, 160

IV.II.V Řízení v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu 
funkcí člena Parlamentu

Čl.  87 odst.  1  písm. f)  Ústavy přiděluje ÚS ve vztahu s  poslanci  a  senátory 

a volebním právem další pravomoc, kterou představuje určování, jestli na základě ztráty 

volitelnosti  či  inkompability  funkcí  došlo  k  zániku  jejich  mandátu.  Opačně 

od předešlého řízení,  dochází v tomto k přezkumu, zda-li  mandát ještě trvá a nikoli, 

jestli vůbec vznikl. 

Jelikož podle relativně nové úpravy občanského práva hmotného161 může být 

osoba  na  svéprávnosti  již  jen  omezena  a  ne  jí  úplně  zbavena,  představuje  pozbytí 

českého  občanství  v  zásadě  jedinou  možnost  ztráty  volitelnosti.  V  čl.  22  Ústavy 

nalezneme  výčet  něterých  funkcí,  které  nelze  souběžně  s  funkcí  člena  Parlamentu 

vykonávat. Vedle funkce prezidenta a soudce jsou v zákonech stanoveny další. Paralelní 

členství v Poslanecké sněmovně a Senátu se nepřipouští. 

Jestli  nedojde k odmítnutí  návrhu na řízení o pochybnostech zániku mandátu 

člena Parlamentu, nařídí se ústní jednání, od kterého ani se souhlasem účastníků nelze 

upustit. Mezi důvody jeho zastavení patří: zpětvzetí podání, poslancovo či senátorovo 

uznání zániku mandátu nebo jeho smrt (na žádost manžela či přímého příbuzného lze 

však v řízení pokračovat). Na základě usnesení s č. 200/2010 Sb. si rozhodování v této 

věci  vyhradilo plénum ÚS. Oprávněním k podání návrhu disponují:

• člen jedné z komor, o jehož mandát se jedná (dospěl-li mandátový a imunitní 

výbor k pro něho negativnímu závěru),

• předseda  jedné  z  komor  (dospěl-li  příslušný  výbor  k  pro  člena  Parlamentu 

pozitivnímu závěru), nebo

• skupina nejméně 20 poslanců či 10 senátorů.

158 SLÁDEČEK, V. Ústavní soudnictví. 2. podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2003, s. 151 – 153.

159 WAGNEROVÁ, E.; DOSTÁL, M.; LANGÁŠEK, T.; POSPÍŠIL, I. Zákon o ústavním soudu 
s komentářem.  Praha: ASPI, 2007, s. 474 – 478. 

160 Srov. nález ÚS ze dne 18.2.1999, sp. zn. I. ÚS  526/98, č. 70/1999 Sb., ve kterém ÚS rozhodl 
o platném zvolení JUDr. D. Lastovecké senátorkou.

161 § 55 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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Poslanec, senátor a předseda jejich komory jsou vždy účastníky řízení.

Plénum  vydá  nález  s  deklaratorními  účinky,  ve  kterém  určí,  zda  existuje 

skutečnost pro zánik mandátu. Přítomní účastníci od předsedajícího obdrží osvědčení. 

Tento druh řízení před ÚS zatím nikdy neproběhl.162

IV.II.VI Ústavní žaloba na prezidenta republiky

Dle čl. 65 odst. 2 lze prezidenta na základě ústavní žaloby podané Senátem stíhat 

za  velezradu  či  hrubé  porušení  Ústavy  anebo  další  části  ústavního  pořádku.  Dříve 

neposkytovala definici velezrady samotná Ústava, ale zák. o ÚS ve svém § 96. Nyní 

vymezuje  tento  pojem  takto:  „velezradou  se  rozumí  jednání  prezidenta  republiky  

směřující  proti  svrchovanosti  a  celistvosti  republiky,  jakož  i  proti  jejímu  

demokratickému řádu“.163 Velezrada nespadá pod trestné  činy,  ale  představuje delikt 

ústavněprávní.

Před účinností novely ÚZ č. 71/2012 Sb. (částečně účinná od 8. března 2013), 

kterou došlo ke změnám Ústavy, spadala ústavní žaloba proti hlavě státu pod výlučné 

akty Senátu.  V současnosti  je podmíněna ještě souhlasem dolní komory Parlamentu. 

K podání  návrhu  (i  před  novelizací)  postačila  třetina  všech  senátorů  (alespoň  27), 

ale od roku 2013 se navíc vyžaduje, aby s usnesením o ústavní žalobě do tří měsíců 

souhlasila  ještě  tří  pětinová většina  přítomných.  Nadto  jednání  vyžaduje  souhlas  tří 

pětin  všech členů  Poslanecké  sněmovny.  Teoreticky by tedy tím pádem bylo  nutno 

souhlasu alespoň 147 členů Parlamentu. V praxi se toto číslo s ohledem na vyšší počet 

přítomných  senátorů  zvýší.  V  jednom  bodě  tedy  došlo  k  rozšíření  možnosti 

stíhat prezidenta  vedle  velezrady  i  za  hrubé  porušování  ústavního  pořádku,  v  bodě 

druhém se stíhání procesně značně omezilo.

Náležitosti  a  předpoklady  návrhu  ústavní  žaloby  upravuje  převážně 

zák. č. 107/1999 Sb. (jednací řád Senátu). Mělo by se v něm důkladně vylíčit jednání, 

které  má  být  předmětem  prezidentova  protiústavního  počínání  a  předložit  důkazy 

pro všechna tvrzení. Ústavní žaloba proti prezidentovi plénum ÚS projedná přednostně 

nezávisle  na  dataci  ostatních  návrhů.  K  zastavení  řízení  dojde  při  odvolání  návrhu 

Senátem nebo smrti prezidenta (manžel i přímí příbuzní však mohou požádat o jeho 

162 FOREJTOVÁ, M. a kol. Ústavní soudnictví. Brno: Václav Klemm, 2014, s. 149 – 154.
163 Čl. 65 odst. 2 Ústavy. 
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pokračování). Vzdal by se prezident svého úřadu či zanikla by jeho funkce uběhnutím 

doby,  neznamenaly by tyto  skutečnosti  důvod pro  zastavení  řízení.  Jak již  zmíněno 

v kap. IV.I.II (Účastníci řízení a jejich zastoupení), si smí prezident jako jediný účastník 

vybrat více obhájců, přičemž musí být nejméně jeden veden v seznamu advokátů. Ústní 

jednání je i v tomto řízní obligatorní a přiměřeně se pro něj užijí ustanovení trestního 

řádu164.

ÚS může ve svém rozhodnutí prezidenta ústavní žaloby zprostit nebo jí vyhovět 

a  v  nálezu  stanovit,  že  k  velezradě  či  hrubému  porušení  ústavního  pořádku  došlo. 

Momentem vyhlášení  vyhovujícího  nálezu  ztrácí  hlava  státu  svůj  prezidentský  úřad 

(rovněž  možnost  ho  znovu  nabýt).  Osobě,  která  na  základě  rozhodnutí  ÚS 

o prezidentský úřad přišla, přiznává zák. o ÚS právo žádat o obnovu řízení, ovlivnil-li 

takový  nález  trestný  čin  další  osoby  či  může-li  uvést  a  předložit  nové  důkazy 

anebo fakta,  jichž  nemohlo  být  uplatněno  v  předcházejícím  řízení,  mohly  by  mít 

za následek zproštění  ústavní  žaloby.  Znovunabytí  prezidentského úřady není  možné 

ani v případě, že by v obnoveném řízení k takovému zproštění došlo. 

ÚS se ústavní žalobou na prezidenta doposud zabýval jen jedinkrát v roce 2013, 

kdy ji Senát ke konci funkčního období podal na tehdejší hlavu státu Václava Klause. 

Vytyčil pět jednání nebo naopak i zanedbaných povinností jednat, kterými měl Václav 

Klaus  dohromady  naplnit  skutkovou  podstatu  ústavního  deliktu  velezrady.  Jedním 

z těchto bodů měla být nedostatečná snaha prezidenta obsadit uvolněná místa ústavních 

soudců.  Zhruba  rok  totiž  žádného  nejmenoval.  Sice  učinil  dva  návrhy  na  jejich 

jmenování Senátu, ty však nebyly horní komorou Parlamentu odsouhlaseny. Žalobou, 

podanou ještě dle úpravy účinné do 7. března 2013 (před účinností celé novely Ústavy 

ÚZ 71/2012 Sb.), se ÚS ve věci ani nezabýval a řízení zastavil. V momentě o jejím 

rozhodování  Václav  Klaus  již  po  uplynutí  volebního  období  funkci  prezidenta 

nezastával.  Právě  touto  skutečností  ÚS  argumentoval,  proč  neužil  již  nové  právní 

úpravy, podle které se řízení v onom případě výslovně nezastavuje. Starší úprava nic 

takového nezmiňovala a ÚS mlčení zákona ku prospěchu obviněného překonal analogií 

a  důvody pro zastavení  řízení  nerozšířil.  Zdůraznil,  že  hlavním účelem řízení  podle 

čl. 87  odst.  1  písm.  g)  Ústavy  představuje  možnost  zbavit  prezidenta  svého  úřadu, 

pokud by ho nevykonával v souladu s ústavou, a že v případě pana Klause řízení a 

164 Zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
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případná sankce ztrácí na smyslu a účelu. 

Za zmínku v této kauze jistě stojí odlišné stanovisko soudkyně ÚS Ivany Janů, 

která se zastavením řízení ve věci velezrady bývalého prezidenta Klause nesouhlasila. 

Skutečnost, že nová úprava zák. o ÚS „nezastavení řízení“ vyloženě zmiňuje, podle ní 

ještě  nemusí  znamenat,  že  takového  pravidla  nelze  užít  již  za  dřívější  úpravy. 

Meritornímu projednání žádná ústavněprávní skutečnost nebránila a ÚS neoprávněně 

odstoupil od své pozice významného arbitra.165, 166, 167

IV.II.VII Řízení o návrhu hlavy státu na zrušení usnesení komor Parlamentu dle 
čl. 66 Ústavy

Prezident  se v řízení  upraveném v oddílu sedmém zák. o ÚS může domáhat 

zrušení usnesení dolní a horní komory Parlamentu o nemožnosti výkonu svého úřadu 

ze závažných důvodů. Takovými důvody se rozumí především vážné zdravotní potíže. 

Ústava na daný prostředek obrany hlavy státu pamatuje zejména kvůli tomu, protože 

nelze  vyloučit  situace,  ve  které  by se  zákonodárné  uskupení  a  jeho politické  snahy 

pokusily o znemožnění výkonu pravomocí hlavy státu. Jedná se zde o další pojistku 

posilující systém brzd a protivah v dělbě moci.

Zák. o ÚS poskytuje prezidentovi od přijetí usnesení k podání návrhu deset dnů. 

Zemře-li navrhovatel či vezme-li návrh před odebráním ÚS se k závěrečné poradě zpět, 

řízení bude zastaveno. Postavení účastníků řízení mají vedle hlavy státu i obě komory 

Parlamentu, které musí po vyzvání ÚS doložit příslušné skutečnosti, ze kterých ve svém 

usnesení vycházejí.

Povinné ústní jednání se v tomto zvláštním řízení před ÚS zahájí během pěti dnů 

od doručení návrhu. Hlava státu může využít institutu předběžného opatření a navrhnout 

ÚS, aby se výkon pravomocí podle čl. 66 Ústavy a doposud nevyhlášených právních 

předpisů pozastavil. 

Nálezem rozhodne ÚS o příslušném návrhu ve lhůtě 15 dnů od jeho přijetí. Má 

tedy  stejně  jako  ústavní  žaloba  proti  prezidentovi  přednostní  postavení.  Ve  výroku 

se určí,  zda  překážka  pro  výkon  prezidentského  úřady  existuje  či  existovala, 

165 FOREJTOVÁ, M. a kol. Ústavní soudnictví. Brno: Václav Klemm, 2014, s. 155 – 162.
166 KLÍMA, K. Ústavní soudnictví. Praha: Universe, 1993, s. 39.
167 Dohledatelné z: http://kraken.slv.cz/Pl.US17/13.

68

http://kraken.slv.cz/Pl.US17/13


popř. dokdy. Na základě vyhovujícího nálezu se pak usnesení komor Parlamentu úplně 

či na určitou dobu ruší. Úkony v této době vykonané avšak platnosti nepozbývají.168, 169

IV.II.VIII Nezbytná opatření k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu

V prvním ustanovení  spadajícího  do části  zák.  o  ÚS upravující  řízení,  jehož 

hlavním účelem je  mimo jiné také ochrana obětí  vadných vnitrostátních rozhodnutí, 

se vymezuje pojem mezinárodního soudu. „Mezinárodním soudem se pro účely tohoto  

zákona  rozumí  mezinárodní  orgán,  jehož  rozhodnutí  jsou  pro  ČR  závazná  

podle mezinárodních smluv, které jsou součástí právního řádu.“170 Narozdíl od předešlé 

(úžeji vymezené) dikce tohoto ustanovení, lze nyní pod pojem mezinárodního soudu 

vedle ESLP ve Štrasburku přiřadit i  další orgány, jako např.: MSD v Haagu, Soudní 

dvůr EU v Lucemburku, ale i specializovanější orgány jako Mezinárodní tribunál pro 

mořské právo v Hamburku. 

Samotná  formulace  osmého  oddílu  zák.  o  ÚS  naznačuje,  že  by  ÚS  měl 

o opatřeních  nutných  pro  realizaci  řešení  mezinárodních  soudů  rozhodovat  jen 

v případech,  nebude-li  je  možné  provést  jinak.  Základní  podmínku  pro  řízení 

představuje  závazné  rozhodnutí,  ve  kterém  mezinárodní  soud  vyslovil,  že  zásahem 

státního či jiného orgánu veřejné moci došlo k porušení závazků ČR. Akty nemající 

povahu rozhodnutí lze vyřadit. 

Dá-li  vláda,  jako  aktivně  legitimovaný  navrhovatel,  návrh  k  zahájení  řízení 

podle čl. 87 odst. 1 písm. i) Ústavy, shoduje se jeho postup s řízením o zrušení zákonů 

a jiných  právních  předpisů.  Pro  jeho  podání  zákon  nelimituje  vládu  žádnou  lhůtou, 

přičemž  by  vrcholný  orgán  moci  výkonné  měl  k  takovému  kroku  přistoupit 

až v momentě,  nezvládne-li  zabezpečit  změnu či  zrušení  napadeného předpisu jiným 

způsobem.

K jiné situaci dojde, dá-li účastník předchozího řízení před ÚS návrh na obnovu 

řízení z důvodu úspěchu před mezinárodním soudem (nejpozději 6 měsíců od takového 

rozhodnutí).  Vedle  obecných  náležitostí  musí  označit  rozhodnutí  ÚS,  které  napadá 

168 GERLOCH, A. Řízení před ústavním soudem. Praha: Prospektrum, 1996, s. 38.
169 SLÁDEČEK, V. Ústavní soudnictví. 2. podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2003, s. 161 – 163.
170 § 117 zák. o ÚS (Oddíl osmý: Řízení o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí 

mezinárodního soudu).
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a uvést  v čem spatřuje nesoulad mezi  jím a označeným rozhodnutím mezinárodního 

soudu.  Pokud  ÚS  dospěje  k  závěru,  že  předpoklady  pro  obnovu  řízení  jsou  dány, 

nastupuje druhá fáze – obnovené řízení. Neshledá-li v něm rozpor svého nálezu s MS, 

návrh se zamítne.  V opačném případě ÚS vlastní  nález zruší  a  přistoupí  k  novému 

projednání původního návrhu.171

IV.II.IX Kompetenční spory podle čl. 87 odst. 1 písm. k) Ústavy

Další pravomoc ÚS, i když podmíněnou, přestavuje řešení kompetenčních sporů. 

Kompetenčními  spory se  ve  vztahu  k  řízení  před  ÚS rozumí  vzájemné  spory mezi 

státními orgány, vzájemné spory mezi orgány územní samosprávy a spory mezi státními 

orgány a orgány územní samosprávy. Objektem rozepře mezi nimi je věcné vymezení 

pravomocí,  tj.  kdo  je  příslušen  k  vydání  určitého  rozhodnutí,  provedení  zásahu 

či učinění jiného opatření.

Ústava v čl. 87 odst. 1 písm. k) příslušnost ÚS k řešení kompetenčních sporů 

sice přiznáva, ale jen, není-li podle zákona svěřena jinému orgánu. Odst. 3 téhož článku 

pak stanoví, že zákon může svěřit rozhodování o kompetencích státních orgánů a orgánů 

územní samosprávy NSS nebo jinému orgánu. Většina druhů kompetenčních sporů byla 

soudním  řádem  správním172 přenesena  na  NSS.  V  pravomoci  ÚS  zůstalo  řešení 

následujících kompetenčních sporů:

• vzájemné spory mezi ústavními orgány, nebo

• spory  mezi  orgány  ústavními  a  orgány  územní  samosprávy,  jež  mají  vliv 

na jejich ústavně vymezené pravomoci.

K aktivně legitimovaným navrhovatelům se řadí státní orgán či  zastupitelstvo 

územně samosprávného celku. Postavení účastníků řízení zák. o ÚS přiznává dotčeným 

státním orgánům a orgánům územní samosprávy, jejichž kompetence se v dané věci 

zkoumá. 

ÚS se případem meritorně  nezabývá a  návrh  odmítne  jako nepřípustný,  je-li 

rozhodnutí  takového  kompetenčního  sporu  zákonem  uloženo  dalšímu  orgánu, 

171 FOREJTOVÁ, M. a kol. Ústavní soudnictví. Brno: Václav Klemm, 2014, s. 165 – 170.
172 Zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
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pod kterým si můžeme představit NSS, kompetenční senát či společně nadřízený orgán. 

Nedojde-li k odmítnutí nebo zpětvzetí návrhu (což je možné jen se svolením ÚS), určí 

ÚS v nálezu,  jakému orgánu v dané věci přísluší  rozhodnout nebo do čí  působnosti 

problematika spadá. Nad rozhodnutí  o kompetenci disponuje ÚS pravomocí kasační. 

Zruší akty, které byly vydány jedním z účastníků ohledně věci v probíhajícím řízení, 

přísluší-li  jeho  vydání  jinému  orgánu.  Po  zjištění  příslušné  kompetence  zruší  ÚS 

i předešlé rozhodnutí, kterým orgán svou kompetenci nesprávně popřel.173

173 FOREJTOVÁ, M. a kol. Ústavní soudnictví. Brno: Václav Klemm, 2014, s. 177 – 179.
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Závěr

Ústavní soudnictví jako produkt států uznávajících určité ústavní principy patří 

bezesporu k esenciálním znakům účinné dělby mocí a představuje především od období 

po  skončení  druhé  světové  války  důležitou  součást  demokratických,  právních 

a ústavních státních zřízení. Jako nejvyšší arbitr, jde-li o rozhodování zásahů obecných 

soudů do ústavně garantovaných práv, si ÚS působící ve své třetí dekádě vybudoval 

výjimečné postavení mezi ostatními veřejnými orgány.

Narozdíl  od  prvorepublikového  období  pronikla  činnost  současného  ÚS 

do rozsáhlého  povědomí téměř  celé  společnosti.  Stále  více  nespokojených účastníků 

nejrůznějších řízení probíhajících před státními a jinými orgány veřejné moci  se na něj 

obrací  s  „voláním  o  pomoc“  jako  k  soudu  „jediné  zbývající  záchrany“.  Obrácení 

se na tento speciální soud ochrany ústavnosti již tedy nespadá k naprosto výjimečným 

a mimořádným krokům, což lze vypozorovat i na množství podaných ústavních stížností 

(viz  tabulka  č.  2  -  „Vývoj  počtu  podání  k  ÚS v  letech  2000  -  2015“).  Jako  jaksi 

udivující  se  nám  proto  může  jevit  skutečnost,  že  i  přibližně  23  let  od  zrodu  ÚS 

samostatné ČR přežívá jistá neinformovanost ohledně základních úkolů a jeho poslání, 

a to  nejen  mezi  laickou  veřejností,  avšak  bohužel  i  v  kruzích  politiků  a  veřejných 

funkcionářů.  Pohled  řady procesních  stran na možnost  podání  ústavní  stížnosti  jako 

dalšího  „superodvolacího“  prostředku  je  nesprávný,  jelikož  ÚS  následnou  (čtvrtou) 

instanci ve vztahu k obecným soudům nepředstavuje. Enormní nápad, kterému se u ÚS 

dostává a jež představuje problém zahlcení celého jeho úřednictva, by mohl být vyřešen 

zavedením  novým  (v  zásadě  „předkolovým“)  rozhodováním  o  tom,  zda  je  ústavní 

stížnost vůbec příjatelná.

I  když se názory týkající  se  interpretační  úlohy ústavního pořádku liší,  kryjí 

se v závěru,  že  ÚS  svou  výkladovou  a  rozhodovací  činností  nepochybně  přispívá 

k rozmachu ústavnosti jako takové a je neodmyslitelnou součástí státu dodržujícího její 

hlavní principy, jako např. dělbu moci, soudcovskou nezávislost, svobodu jednotlivce, 

pluralitu politických názorů a občanskou rovnoprávnost.

I  když  neustále  patříme  ke  kontinentálnímu  typu  právní  kultury,  pro  kterou 

se jeví  jako  příznačné  postavení  soudců  spíše  jako  osob  „bezejmenných  úředníků“, 
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musíme přiznat, že se pohled na vnímání jejich osobnosti v posledních letech změnil.  

Posilováním soudní moci a ubýváním jejich vázanosti přesným zněním zákona vstupuje 

osobnost  soudců  (hlavně  těch  ústavních)  stále  více  do  popředí.  Představy  soudců 

o spravedlnosti a hodnoty, které zastávají, patří k důležitým vlivům jejich rozhodování 

a promítají se v nich. Přikláním se k názoru, že rozšíření transparentnosti nejvyššího 

orgánu soudní kontroly ústavnosti a větší povědomí o samotných soudcích by legitimitě 

ÚS jen prospělo. Období nadměrného formalismu uplynulo a soudy čím dál tím více 

zohledňují obecné principy, materiální spravedlnost a záměr právních norem.

Jako pozitivní bych hodnotila úpravu odlišných stanovisek. Ty mohou sloužit 

nejen  jako  právní  vodítko  pro  budoucí  rozhodovací  činnost  ÚS,  ale  i  pomoct 

jednotlivým soudcům při sdělení jejich odlišného názoru či odůvodnění, přičemž bych 

v nich  viděla  i  jakýsi  psychologický  efekt  v  souvislosti  s  poukázáním 

na nepřesvědčivost většinových stanovisek a tzv. disentující či konkurující soudce jimi 

nezíská  pocit,  že  jeho  odlišný  názor  nebyl  vůbec  vyslechnut.  Nejen  ve  vztahu 

k separátním  votům  je  zapotřebí,  aby  funkce  soudce  ÚS  nebyla  obsazena  osobou 

postrádající sebevědomí sdělit vlastní názor a pohled na danou věc.

I přes skutečnost, že veřejně známé informace o ústavních soudcích v ČR nepatří 

k  těm nejčetnějším,  požívá  ÚS jako orgán relativně  vysokou sledovanost  veřejnosti 

a může  se  těšit  z  důvěry  nemalého  procenta  společnosti.174 K  tomu  přispívá  i  jeho 

(narozdíl  od  jiných  vyšších  soudních  instancí)  aktivnější  a  otevřenější  přístup 

k veřejnosti.  K  jeho  kladnému  vnímání  přispěla  nejspíše  i  skutečnost,  že  se  stal 

po komunistickém režimu institucí novou, historicky nezatíženou.

Jako  další  klad  úpravy  ústavního  soudnictví  na  našem  území  považuji  jeho 

nezávislé postavení, garantované nejen jemu, ale i jiným soudům na té nejvyšší úrovni 

(Ústavou i LZPS). Právě soudní moci se ze všech mocenských složek zaručují vlastnosti 

nezávislosti a nestrannosti, které nesmí být nikým ohroženy, nejvíce. Vlastní kapitola 

ve státním rozpočtu, jeho existence a postup ustavení z ÚS dělají do velké míry orgán 

autonomní. Ostatním složkám moci se zásahy do sféry jeho činnosti nepřipouští. I když 

174 Podle průzkumů veřejného mínění (CVVM) důvěřuje společnost ÚS v minulých letech z 50 – 60%. 
Dohledatelné z: 
http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7572/f3/pi160628.pdf,
http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7482/f3/pi160106.pdf,
http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7315/f3/pi141219.pdf.
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je otázkou, zda postavení zák. o ÚS a jeho podrobná úprava ve formě běžného zákona 

nepředstavuje pro ostatní orgány veřejné moci až moc jednoduchý cíl možné změny.

Další výhodu české úpravy spatřuji v možnosti ÚS vydávat dle § 80 zák. o ÚS 

předběžná opatření a odvrátit  tak vážnou hrozící  škodu či  újmu, násilný zásah nebo 

uložit  orgánům  veřejné  moci  ve  veřejném  zájmu  povinnost  v  určitém  zásahu 

nepokračovat. 

Problematicky naopak nahlížím na výhradní jmenovací pravomoc hlavy státu, 

která by ÚS a jeho obsazení mohla zajisté ohrozit. Některé otázky by se v souvislosti 

s jmenováním ústavních soudců měly dořešit. Za situace, ve které prezident uvolněná 

místa ÚS neobsadí, dojde k paralyzaci jeho činnosti a záruka, kterou představuje ústavní 

žaloba  Senátu,  by  za  jistých  okolností  nemohla  být  ani  projednána.  Tato  vázanost 

na osobu  prezidenta  mi  připadá  negativní  také  z  pohledu  na  možnou  okolnost, 

že on i Senát mohou pocházet z politicky stejného tábora, čímž by navíc mohlo dojít 

k ohrožení politické plurality a názorové různorodosti vybíraných osob.

S problémem ohrožení  funkčnosti  ÚS a  jeho závislosti  na  osobě hlavy státy 

souvisí  i  délka funkčního období jednotlivých ústavních soudců. Jelikož toto období 

trvá  u  všech  stejně  dlouho  (deset  let)  a  historicky  nebyl  možný  odlišný  přístup, 

než jmenovat  pro  první  dekádu  fungování  ÚS  všechny  soudce  najednou,  dochází 

k jejich obměňování v zásadě v desetiletých vlnách a jejich mandáty končí většinou 

společně.  Vyvážené  a  kontinuitní  rozhodování  nejvyššího  soudního  orgánu  kontroly 

ústavnosti  představuje také důležitou skutečnost,  jež skokovým vývojem a obměnou 

všech soudců zároveň nelze zachovat. Celá situace tedy nepřispívá ani důvěře v právo, 

ani právní jistotě. Konkrétní prezident tak požívá ještě většího vlivu na obsazení ÚS. 

Legislativní  změna  a  zavedení  obměňování  ústavních  soudců  např.  vždy  alespoň 

po jedné  třetině  či  lépe  ještě  po  jedné  pětině  by zajištění  funkčnosti  tak  důležitého 

orgánu velmi prospělo.

Pozitivně bych nahlížela na změnu české úpravy směrem k německému modelu 

co se týče postavení a volby soudních asistentů,  kteří  bezpochyby představují  jeden 

z velmi  důležitých  orgánů  ÚS.  Sami  soudci  přiznávají,  že  se  snaží  si  je  vybírat 

z různých oblastí práva, často pak právě z oblastí, se kterými se během své kariéry tolik 

nesetkali a ve kterých netkví jejich specializace. Za lepší bych proto považovala jakési 
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asistentské sbory rozčleněné dle různých právních oborů a situaci, ve které by danou 

věc připravoval asistent s potřebnými odbornými znalostmi.

Doufám, že se mi v mé práci podařilo charakterizovat pojem modelu ústavního 

soudnictví  a  především  přiblížit  jeho  českou  podobu,  která  se  jako  u  zbytku 

kontinentální  Evropy  soustřeďuje  v  jednom  samostatném  ústavním orgánu.  ÚS  dle 

mého názoru nejen díky své ústavněprávně relativně vyvážené rozhodovací činnosti, 

kterou  lze  zajisté  porovnat  s  tou  rannějších  ústavních  soudů  v  ostatních  zemích 

(např. se Spolkovým ústavním soudem v Německu), požívá uznání většiny, jak ukazují 

i výše zmíněné statistiky.
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Tabulka č. 1 Složení Ústavního soudu ČR v roce 2016 (stav k 1. září 2016)

 Složení Ústavního soudu ČR v roce 2016 (stav k 1. září)

funkce/orgán jméno soudce ÚS od roku

předseda JUDr. Pavel Rychetský 2003
místopředsedové JUDr. Milada Tomková

prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.

2013

2013
I. senát JUDr. David Uhlíř

JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.

JUDr. Tomáš Lichovník

2014

2013

2014
II. senát doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.

JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.

JUDr. Ludvík David, CSc.

2014

2014

2013
III. senát prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

prof. JUDr. Jan Filip, CSc.

JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.

2015

2013

2013
IV. senát JUDr. Jaromír Jirsa

prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.

prof. JUDr. Jan Musil, CSc.

2015

2013

2003

Zdroj: Ročenka 2015. Brno: Ústavní soud České republiky, 2016, s. 11- 15

http://www.usoud.cz/soucasni-funkcionari-a-soudci/

http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Jine/Org_60- 

15_rozhodnuti_o_ustaveni_senatu_ke_dni_1._1._2016.pdf
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Tabulka č. 2 Vývoj počtu podání k ÚS v letech 2005 – 2015

Zdroj: http://www.usoud.cz/statistika/

 

Tabulka č. 3 Srovnání počtu podání k ÚS v roce 1993 a 2015

Zdroj: http://www.usoud.cz/statistika/
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Tabulka č. 4 Struktura nápadu dle druhů řízení zák. o ÚS v letech 2007 - 2015

zák. č. 182/1993 Sb. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

§ 64 - rušení pr. předpisů
spolu s ústavní stížností

25
102

34
119

23
209

39
116

17
151

18
387

28
248

15
173

28
169

§ 71a - soulad MS s ÚZ 0 1 1 0 0 0 0 0 0

§ 72 - ústavní stížnosti 3301 3208 3394 3726 3966 4912 4020 4057 3858

§ 73 – rozpuštění pol. strany 0 0 0 1 0 0 0 0 1

§ 85 – mandát posl. a sen. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

§ 92 – ztráta volitelnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

§ 96 – ústavní žaloba 0 0 0 0 0 0 1 0 0

§ 109 – zrušení usnesení Parl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

§ 119 – obnova řízení 2 0 1 0 1 2 5 5 3

§ 120 – kompetenční spory 0 1 0 1 0 0 0 0 0

Zdroj: 

http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Jine/Rocni_statisticke_ana

lyzy_2015.pdf 
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Tabulka č. 5 Věcná struktura nápadu ÚS – rok 2015

Zdroj: 

http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Jine/Rocni_statisticke_ana

lyzy_2015.pdf 
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Shrnutí

Název práce v českém jazyce: Model ústavního soudnictví v ČR

Tato  diplomová  práce  pojednává  o  modelu  ústavního  soudnictví  v  České 

republice. Jejím cílem je především popsat současnou českou fungující soudní kontrolu 

ústavnosti, poskytnout krátký vhled do její minulosti a jejího vývoje a okrajově přiblížit 

modely ústavního soudnictví  některých jiných zemí.  Vedle úvodu a závěru se práce 

skládá ze čtyř částí  (neboli kapitol).  V její první kapitole vymezuji pojmy „kontrola 

ústavnosti“ a „ústavní soudnictví“ a věnuji  se vývoji  ústavního soudnictví na našem 

území od Habsburské monarchie až po současný ÚS existující od roku 1993. 

V druhé  kapitole  pojednávám o  jednotlivých  modelech  ústavního  soudnictví 

obecně  a  v  krátkosti  přibližuji  jejich  úpravu  v  sousedních  státech,  tj.  Německo, 

Rakousko,  Slovensko  a  Polsko,  jelikož  je  té  české  relativně  podobná.  Pro  uvedení 

alespoň  jednoho  odlišného  modelu  nabízím  krátký  exkurs  do  modelu  amerického 

(nejstarší z modelů) – tzv. „judicial review“.

Hlavní část mé práce představuje současná podoba ústavního soudnictví v ČR: 

pozice,  charakteristika,  složení,  orgány  a  kompetence  ÚS.  Čtvrtá  kapitola  zahrnuje 

podrobný popis  obecných ustanovení  týkajících se řízení  před ÚS.  V jedné z  jejich 

podkapitol se pak věnuji odlišnostem a jednotlivým druhům řízení před ÚS, kde trochu 

větší důraz kladu a podrobněji pojednávám o řízení o zrušení zákonů, jiných právních 

předpisů  či  jejich  jednotlivých  ustanovení  a  o  řízení  o  ústavních  stížnostech,  které 

v dnešní době bezesporu představují největší a nejširší rozhodovací činnost ÚS. 

Po závěru  (pro  zajímavost  a  lepší  pochopení  textu  mé  práce)  přikládám pět 

tabulek a grafů týkajících se problematiky: složení ÚS, vývoje počtu podání k němu 

směřujících a věcné struktury těchto podání. 
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Summary

Název  práce  v  anglickém  jazyce:  The  model  of  constitutional  judiciary  in  the 

Czech republic

My Master's degree thesis deals with the constitutional judiciary model in the 

Czech republic. The aim of my work is mainly to describe the present functional Czech 

judicial  control  of  constitutionality,  give  a  short  insight into  it's  history and briefly 

mention  models  of  constitutional  judiciary  of  some  other  countries.  Besides  the 

introduction and the conclusion the thesis consists of four parts (or chapters).

In  the  first  chapter  of  my  work  I  am  defining  the  terms:  „control  of 

constitutionality“ and „constitutional judiciary“ and I am writing about the history and 

development of constitutional judiciary on our teritory from the Habsburg monarchy till 

the present Constitutional Court existing from 1993.

The second chapter is dealing with models of constitutional judiciary in general 

and shortly tries to  describe it's  adjustment in the neighboring countries of Germany, 

Austria, Poland and Slovakia. The constitutional judiciary in these states is very similar 

to  the  Czech model.  To mention at  least  one different  model  I  am offering a  short 

excursion into the American „judicial review“.

The main part of the thesis shows the current resemblance of the constitutional 

judiciary in the Czech republic: it's position, characteristics, structure, organisation and 

competencies  of  the  Constitutional  Court.  The  fourth  chapter  offers  a  detailed 

description of the proceeding before the Constitutional Court in general. Included in my 

thesis, are the individual types of it's proceedings and some differences between them. 

Further  to  that,  I  am  focusing  on  the  jurisdiction  to  annul  statutes,  other  legal 

enactments or individual provisions and the jurisdiction over constitutional complaints. 

After the conclusion, the thesis (for a better understanding of the text) provides 

five graphs about the structure of the Constitutional Court and the development of the 

number of petitions instituting a proceeding before this institution.
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