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1. ÚVOD 
 

Předmětem předkládané diplomové práce je provedení empirického kvantitativního 

výzkumu způsobu právní argumentace správních soudů v letech 2004-2011. Práce 

představuje pokus navázat na výzkum právní argumentace správních soudů v České 

republice, Maďarsku a Polsku v letech 1999-2004, který ve společném článku 

publikovali v roce 2010 Marcin Matczak, Matyas Bencze a Zdeněk Kühn1 (dále též 

"primární výzkum"). Výstupy z tohoto primárního výzkumu shrnu ještě v úvodní 

části této studie, načež popíši, jakým způsobem přebírám metodologii primárního 

výzkumu a jak jsem nastavil kritéria výzkumu vlastního.  

 

Cílem této práce je tedy provést kvantitativní analýzu vybraných rozhodnutí 

správních soudů a dle vyhodnocení zkoumaných hodnot zjistit, zda došlo k vývoji 

oproti výstupům z primární studie. Jak jsem uvedl v projektu diplomové práce, 

hypotézou této práce je předpoklad, že ve zkoumaném období let 2004 až 2011 

dojde ke zvýšení užití standardů právu externích, ústavních a standardů práva EU. 

Tuto hypotézu se provedeným výzkumem podařilo potvrdit. 

 

Abych prováděný výstup zasadil do doktrinálního a institucionálního kontextu, 

pokusím se v první kapitole o představení systému správního soudnictví v české 

praxi, krátce shrnu historii vývoje správního soudnictví v českých zemích, 

představím místo Nejvyššího správního soudu v českém ústavním pořádku a 

v organizační struktuře českého soudnictví, popíši základní působnost Nejvyššího 

správního soudu a ve zkratce pojednám o úloze Nejvyššího správního soudu při 

sjednocování judikatury ve věcech správních. V druhé kapitole se do určité míry 

podrobnosti budu zaobírat teorií argumentace jako takové, představím různé 

doktrinální přístupy k právní argumentaci a pokusím se o shrnutí úvah právních 

teoretiků o praktické aplikaci práva soudy a to jak z hlediska ideologie 

soudcovského rozhodování ve smyslu ideologie vázané aplikace práva, ideologie 

volné aplikace práva a ideologie racionální a legální aplikace práva, tak ve smyslu 

                                                 
1 MATCZAK, Marcin; BENCZE, Matyas; KÜHN, Zdeněk. Constitutions, EU Law and Judicial 

Strategies in the Czech Republic, Hungary and Poland. Journal of Public Policy. 2010. Vol. 30. 
Autor této diplomové práce autorům primárního výzkumu pomáhal se zpracováním české 
judikatury z let 1999 a 2000. 
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formalistických a neformalistických strategií adjudikace. Na základě takto 

vymezeného terminologického slovníku pak představím hlavní výstupy výzkumu, 

jež v porovnání s předchozími dvěma kapitolami, které mají především kompilační 

charakter a shrnují myšlenky a úvahy fundovaných odborníků, tvoří jedinou trochu 

originální část této práce.  

 

1.1. Výsledky předchozího výzkumu 
 

Primární výzkum, ně nějž se v této práci snažím navázat, se zabýval především 

otázkou, do jaké míry se strategie právní argumentace správních soudů ve střední 

Evropě přizpůsobily institucionálním změnám2, jež byly důsledkem procesu 

přechodu od komunismu k pluralitní ústavně liberální demokracii, tedy změnám 

nejen v sociálně-ekonomickém uspořádání společnosti, ale především změnám 

souvisejícím se změnami hodnotového systému, na němž jsou tyto politické režimy 

založeny. S těmito změnami úzce souvisí též změny ukotvení hodnot v nově se 

vytvořených ústavních systémech České republiky, Maďarska a Polska (v užším 

smyslu), potažmo v celých právních řádech těchto zemí (v širším smyslu slova).  

 

Autoři primárního výzkumu svou studii založili na předpokladu, že redukce práva 

na psaný systém právních norem, resp. ztotožnění pojmu práva s doslovným 

zněním právních předpisů v době komunismu, podporovaná převládající právní 

teorií té doby, již autoři primárního výzkumu označují za "blízkou zjednodušenému 

normativismu3," vedla k tomu, že soudci v době posledního desetiletí vlády 

komunistického režimu při interpretaci právních předpisů užívali především 

jazykově-systematickou metodu právní interpretace ne nepodobnou 

textualistickému přístupu k právní metodologii (blíže viz kapitola 3.1.3. níže)4. V 

tomto ohledu práce autorů primární studie do značné míry navazuje na výzkum 

Zdeňka Kühna, který ve své v této práci níže opakovaně citované knize Aplikace 

práva soudcem v éře středoevropského komunismu a transformace ukázal, jak 

nejprve v 50. letech 20. století ve středoevropském prostoru převládla ideologie 

volné aplikace práva ve své extrémní podobě, ideologicky a axiologicky poplatná 

                                                 
2 Tamtéž, str. 82. 
3 Tamtéž, str. 81. 
4 Tamtéž, str. 81. 
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komunistickému režimu. V jeho pozdější fázi však byla nahrazena ideologií vázané 

aplikace práva, pro níž byly charakteristické prvky tzv. vulgárního formalismu 

(blíže viz kapitola 3.2.3.). Soudcovská aplikace práva se v té době vyznačovala 

absolutizací významu právních předpisů, rozhodnutí byla činěna na základě co 

nejvíce formalistických argumentů5. To, co bylo západní právní doktrínou té doby 

považováno za extrémní koncept, bylo ve středoevropském prostoru realitou 

soudcovské aplikace práva. Autoři primární studie spatřovali příčinu tohoto trendu 

jednak v převládající právní doktríně, která nepovažovala ustanovení ústav za 

přímo aplikovatelná (implementace ústavních principů byla považována za doménu 

zákonodárce), jednak v tom, že použití extralegálních faktorů bylo vnímáno jako 

riziko, které mohlo potenciálně vést k většímu politickému ovlivnění rozhodovací 

činnosti soudů6. Slovy Zdeňka Kühna z jiného textu: „Právník, který si chtěl 

zachovat morální integritu a relativní autonomii na vládnoucím režimu, byl nucen 

uniknout do ryze pozitivistického rozboru platných zákonů, s minimem úvah 

teleologických, hodnotových, ekonomických, komparativních atp.
7
“ 

 

Autoři primární studie se tedy pokusili zjistit, nakolik praxe soudů v pozdější fázi 

komunistických režimů ovlivnila rozhodovací činnost soudů v době demokratické 

transformace. Při své analýze vycházeli z předpokladu, že pád komunismu ve 

střední Evropě a na něj navazující změny právních systémů byly podpořeny jednak 

zvýšením důrazu na zohlednění obecných ústavních principů při aplikaci norem 

obecného práva, jednak ingerencí a postupným přejímáním norem a aplikačních 

principů práva evropského8. Důraz na zohlednění aplikace ústavních principů byl 

dle autorů primární studie ve zkoumaných státech způsoben jednak ukotvením 

zásady přímé aplikovatelnosti ústavy do jejího textu (případ Polska)9, jednak 

převládající doktrinální interpretací obecných ustanovení ústavy (případ 

                                                 
5 KÜHN, Zdeněk. Formalistické a neformalistické strategie středoevropské justice po roce 1989. 

In: TICHÝ, Luboš; HÖLLANDER, Pavel; BRUNS, Alexander (eds.). Odůvodňování soudních 

rozhodnutí. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Centrum právní 
komparatistiky, 2011. str. 431-432. 

6 MATCZAK, Marcin; BENCZE, Matyas; KÜHN, Zdeněk. Constitutions, EU Law and Judicial 
Strategies in the Czech Republic, Hungary and Poland. c. d. str. 83. 

7 KÜHN, Zdeněk. Formalistické a neformalistické strategie středoevropské justice po roce 1989. 
c. d. str. 432. 

8 MATCZAK, Marcin; BENCZE, Matyas; KÜHN, Zdeněk. Constitutions, EU Law and Judicial 
Strategies in the Czech Republic, Hungary and Poland. c. d. str. 82. 

9 čl.. 8 odst. 2, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskej (Constitution of the Republic of Poland), 
Dz. U. z 1997 r. Nr. 78, poz. 483 (1997-04-02), dostupné online: 
http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm.  
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Maďarska)10 a konečně judikaturou Ústavního soudu v případě České republiky11. 

 

Autoři primární studie si proto vybrali pro svou analýzu publikovaná rozhodnutí 

nejvyšších správních soudů v daných zemích (s výjimkou České republiky, kde 

byly zkoumány primárně případy zveřejněné ve sbírkách správních rozhodnutí 

vrchních a krajských soudů, neboť po většinu sledovaného období 1999-2004 nebyl 

český Nejvyšší správní soud zřízen). Publikovaná rozhodnutí byla zvolena, neboť u 

nich byl větší předpoklad, že se jedná o složité případy (ve smyslu dworkinovských 

hard cases)12. Oblast správního soudnictví autoři zvolili, neboť soustava správního 

soudnictví byla ve zkoumaných zemích zpravidla vytvořena jako "protilék proti 

neomezené moci státní správy13." V řízení před soudem ve věcech správních je pak 

jednou stranou vždy stát - užití extralegálních argumentů soudci tak mohlo být dle 

autorů primární studie více efektivní, zvláště pak v případech, jejichž řešení bylo v 

rozporu s tehdejšími veřejnými politikami státu14, protože účelem soudnictví ve 

věcech správních je vždy ochrana základních lidských práv15. Oproti této práci se 

primární studie zaměřila především na případy týkající se podnikání, neboť se 

jednalo o novější právní odvětví, která v době komunismu byla do značné míry 

potlačena16, a byla u těchto případů větší šance na zastoupení nestátní strany 

specializovanými advokáty schopnými vznést v rámci svého zastupování i jiné 

argumenty než striktně formalistické17. Z kvantitativního hlediska bylo v rámci 

primární studie přezkoumáno 332 judikátů z České republiky, 335 judikátů 

z Maďarska a 500 judikátů z Polska18. 

 

                                                 
10 MATCZAK, Marcin; BENCZE, Matyas; KÜHN, Zdeněk. Constitutions, EU Law and Judicial 

Strategies in the Czech Republic, Hungary and Poland. c. d. str. 83, cit. dle DESZO, Marta. 
Constitutional Law in Hungary. Budapest: Walters Kluwer, 2010. str. 62 a násl., poznámka se 
týká "staré" maďarské Ústavy z roku 1949 (v r. 2011 byla přijata Ústava nová). 

11 Tamtéž, viz zde odkazovaný nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. III. ÚS 139/98 ze 
dne 24. září 1998, publikováno pod č. N 106/12 SbNU 93, a s ním související doktrína 
prozařování základních práv. 

12 KÜHN, Zdeněk. Formalistické a neformalistické strategie středoevropské justice po roce 1989. 
c. d. str. 440. 

13 MATCZAK, Marcin; BENCZE, Matyas; KÜHN, Zdeněk. Constitutions, EU Law and Judicial 
Strategies in the Czech Republic, Hungary and Poland. c. d. str. 87. 

14 Tamtéž, str. 84. 
15 Tamtéž, str. 87. 
16 KÜHN, Zdeněk. Formalistické a neformalistické strategie středoevropské justice po roce 1989. 

c. d. str. 434. 
17 MATCZAK, Marcin; BENCZE, Matyas; KÜHN, Zdeněk. Constitutions, EU Law and Judicial 

Strategies in the Czech Republic, Hungary and Poland. c. d. str. 84. 
18 Tamtéž, str. 91. 
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Za účelem posouzení, nakolik byla rozhodovací činnost správních soudů ve 

sledovaném období formalistická, tedy nakolik se držela vzorů zažitých během 

předchozího režimu, sledovali autoři primární studie četnost užití jednotlivých typů 

právních argumentů v soudních rozhodnutích rozřazených do čtyř základních 

skupin právních standardů - standardy právu interní, standardy právu externí, 

ústavní standardy a standardy spojené s aplikací práva EU19. Za standardy právu 

interní označili užití jazykové a systematické metody výkladu, logického výkladu 

(v pojetí blízkém pojetí Viktora Knappa, blíže viz kapitola 3.1.3. níže), 

bezrozpornost právního řádu a předchozí rozhodnutí soudů na národní úrovni. 

Standardy právu externí pak obsahovaly např. argument úmyslem zákonodárce, 

účelem a funkcí právních pravidel, preventivní funkcí práva, aj. standardy 

ovlivňující rozhodovací činnost soudce ve smyslu dworkiniánských politik. Za 

ústavní standardy označili především aplikaci ústavních principů, jako např. princip 

přiměřenosti, svobodu podnikání, svobodu slova apod. Standardy práva EU, mezi 

něž počítali např. zásadu eurokonformní interpretace, do výzkumu zařadili, přestože 

zkoumané období časově předcházelo vstupu dotčených států do EU (povinnost 

aplikovat právo v souladu s evropským právem vyplývala z asociačních dohod). Na 

základě toho, jaký z těchto čtyř standardů soudci v dotčených státech preferovali, 

následně autoři primární studie určili, nakolik soudci v těchto státech inklinovali k 

formalistickým strategiím adjudikace (preference standardů právu interních) a 

nakolik k těm neformalistickým (preference standardů právu externích)20. 

 

Výstup z primární studie byl pro její autory překvapivý – „... soudci, oproti 

očekáváním, obecně nezvládli reagovat na změny institucionálního prostředí a 

pokračovali v přístupu k právu, který Schauer popsal jako aplikaci nejlokálnějšího 

pravidla, který je nejtypičtější pro formalismus21.“ Užití standardů právu interních 

tvořilo naprostou většinu identifikovaných hodnot (od 71,9% v České republice po 

87,5% v Maďarsku), přičemž nejčastěji užitým standardem v rámci této skupiny byl 

jazykový výklad. V četnosti užitých standardů následovala skupina standardů právu 

externích, jež v Polsku a Maďarsku představovalo přibližně 10%. Česká republika 

                                                 
19 Tamtéž, str. 89. 
20 Tamtéž, str. 90. 
21 Tamtéž, str. 82. V anglickém znění: „...contrary to expectations, judges generally failed to react 

to the changes in the institutional environment and continued to apply the most-locally- 

applicable-rule approach (Schauer 1992), which is typical of formalism.“ 
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se v tomto ohledu odlišila, neboť ve zkoumané judikatuře českých soudů byl 

zaznamenán podíl externích standardů ve výši 18,6%. Ústavní standardy byly 

nejvíce využívány opět českými soudy (8%), maďarský Nejvyšší správní soud se 

k užití těchto standardů uchýlil v 7,4%, polský pak pouze v 2,5%. Nejméně 

užívanými standardy byly standardy práva EU – v České republice jich bylo užito 

v 1,6%, v Maďarsku v 0,8% a v Polsku v 0,9% (viz graf č. 1). Takto nízké užití 

těchto hodnot bylo pochopitelné, neboť se jednalo o období, kdy právo EU nebylo 

ještě pro dotčené státy přímo aplikovatelné. 

 

Graf č. 1: Procentuální vyjádření užití jednotlivých standardů ve zkoumaných 
rozhodnutích 1999-200422

 

 

 

V průběhu pěti zkoumaných let (1999-2004) autoři primární studie nezaznamenali 

zásadní změny v četnosti užití jednotlivých skupin standardů (viz grafy níže), což 

autory vedlo k závěru, že „...přes zásadní změny právního prostředí spočívající 

v dopadech demokratických ústav a členství v EU, vzorce referencí zůstaly 

prakticky beze změny23“ (viz grafy přejaté z primární studie níže).  

 

  

                                                 
22 Zdroj: MATCZAK, Marcin; BENCZE, Matyas; KÜHN, Zdeněk. Constitutions, EU Law and 

Judicial Strategies in the Czech Republic, Hungary and Poland. c. d. str. 91. 
23 MATCZAK, Marcin; BENCZE, Matyas; KÜHN, Zdeněk. Constitutions, EU Law and Judicial 

Strategies in the Czech Republic, Hungary and Poland. c. d. str. 90. 
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Graf č. 2: Procentuální vyjádření užití jednotlivých skupin standardů v čase v 

Polsku24  

 

 

Graf č. 3: Procentuální vyjádření užití jednotlivých skupin standardů v čase v 

Maďarsku25
 

 

 

  

                                                 
24 Zdroj: MATCZAK, Marcin; BENCZE, Matyas; KÜHN, Zdeněk. Constitutions, EU Law and 

Judicial Strategies in the Czech Republic, Hungary and Poland. c. d. str. 92. 
25 Zdroj: MATCZAK, Marcin; BENCZE, Matyas; KÜHN, Zdeněk. Constitutions, EU Law and 

Judicial Strategies in the Czech Republic, Hungary and Poland. c. d. str. 92. 
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Graf č. 4: Procentuální vyjádření užití jednotlivých skupin standardů v čase 

v České republice26
 

 

 

Autoři zvážili také alternativní interpretaci svých výstupů: „Je možné, že hlavní 

změny ve způsobu, jakým soudci rozhodují případy, nastaly dříve před rokem 1999. 

Pokud tomu tak bylo, převaha interních standardů nad ostatními skupinami 

standardů může být interpretována jako důsledek institucionální změny, nikoli jako 

důkaz absence změny27.“ Byť tuto alternativu považují za nevěrohodnou, neboť 

podle krátkého nahlédnutí do judikatury primárnímu výzkumu předcházející, byl 

poměr užití standardů právu interních v Maďarsku ještě vyšší (až 91%)28.  

 

Celkově tedy byly strategie soudní adjudikace ve zkoumaných zemích 

vyhodnoceny jako formalistické, a to včetně strategie českých soudů, byť byl ve 

zkoumaných případech českých soudů zaznamenán výrazně vyšší počet užití 

standardů právu externích. Tuto odlišnost v české judikatuře autoři vysvětlili 

především anti-formalistickým působením Ústavního soudu České republiky, který 

proslul svou kritikou přehnaného formalismu. Úspěch formalistického přístupu 

k právu ve zkoumané judikatuře pak autoři primární studie přičítají jednak 

individuálním preferencím soudců, převážně formalistickému vzdělávání, jehož se 

jim dostalo, a značným přetížením, které jim neumožňuje řešeným případům 

věnovat důkladnější pozornost29. Co je však závažnější, dle autorů primární studie 

její výstupy též ukazují, že sociální faktory byly ve zkoumaných zemích v daném 

                                                 
26 Zdroj: MATCZAK, Marcin; BENCZE, Matyas; KÜHN, Zdeněk. Constitutions, EU Law and 

Judicial Strategies in the Czech Republic, Hungary and Poland. c. d. str. 92. 
27 MATCZAK, Marcin; BENCZE, Matyas; KÜHN, Zdeněk. Constitutions, EU Law and Judicial 

Strategies in the Czech Republic, Hungary and Poland. c. d. str. 93. 
28 Tamtéž, str. 93. 
29 Tamtéž, str. 97. 
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čase důležitější než institucionální pobídky zákonodárce upřednostňujícího více 

neformalistický přístup k právu. V konečném důsledku tento přístup mohl pak vést 

až k blokaci změny, jíž bylo možno očekávat od nového institucionálního rámce 

transformujících se zemí30. 

 

1.2. Kritéria výzkumu 
 

Výzkum prezentovaný v této práci navazuje na primární výzkum popsaný na 

předchozích stránkách. Za účelem vyhodnocení toho, nakolik je rozhodovací 

činnost Nejvyššího správního soudu formalistická, přejímám výše popsanou 

metodologii, která spočívá na rozlišení standardů právu interních, standardů právu 

externích, standardů ústavněprávních a standardů práva EU a poměru jejich užití v 

čase. Oproti původnímu výzkumu, který byl zaměřen primárně na případy 

související s podnikáním, jsem se ve svém výzkumu zabýval případy bez ohledu na 

jejich věcné zaměření. S tímto souvisí i drobné změny v jednotlivých standardech, 

které jsem zahrnul do výše uvedených čtyř kategorií. Ve skupině standardů právu 

interních jsem přidal odkaz na judikaturu krajských soudů, ve skupině standardů 

právu externích jsem více rozčlenil položku „ostatní“ a to tak, že jsem přidal 

kolonky pro odkaz na empirické argumenty pocházející z jiných vědních oborů, 

položku pro komparativní argumenty, odkaz na jiné normativní systémy a položku 

beletrie (zajímalo mě, zda se i české správní soudy uchylují k odkazům do světa 

literární fikce, jako je tomu např. v anglosaském světě31 – nebudu však čtenáře 

napínat, s žádným takovým odkazem jsem se nesetkal). Sledované ústavní 

standardy jsem na jednu stranu zjednodušil (nesledoval jsem např. odkaz na 

svobodu podnikání, který byl specifický pro věcné zaměření primární studie – 

všechny položky týkající se principů ústavního práva jsem tedy zahrnul do položky 

„ústavní principy“), na druhou stranu rozšířil (argumentaci textem Ústavy jsem dále 

rozčlenil na argumentaci textem Ústavy jako takové, argumentaci textem Listiny 

základních práv a svobod a argumentaci jinými ústavními zákony). Po vzoru 

primární studie jsem ponechal argumentaci judikaturou Ústavního soudu ve 

standardech právu interních společně s odkazy na judikaturu ostatních soudů. 
                                                 
30 Tamtéž. 
31 BOBEK, Michal. Literos bellos v soudních rozhodnutích. Příspěvek na blogu Jiné právo ze dne 

12. prosince 2006. Dostupné online: http://jinepravo.blogspot.cz/2006/12/literos-bellos-v-
soudnch-rozhodnutch.html. 



12 
 

Obdobně jsem postupoval též ve skupině standardů práva EU, kde jsem sledované 

principy sjednotil do jedné položky „principy práva EU“ a přidal jsem odkaz na 

judikaturu Soudního dvora Evropské unie či Tribunálu, celou tuto skupinu jsem pak 

dále rozšířil o odkazy na jiné zdroje mezinárodního práva (mezinárodní právo 

obecně, mezinárodní úmluvy Organizace spojených národů, mezinárodní úmluvy 

Rady Evropy, Vídeňskou úmluvu o smluvním právu32 a judikaturu mezinárodních 

soudů). Veškeré změny, které jsem provedl, jsem učinil, aniž bych tím nějak 

ovlivnil porovnatelnost výstupů z této studie a studie primární, která sleduje 

primárně užití standardů právu interních a standardů právu externích. Toto srovnání 

beztak činím na úrovni výše uvedených čtyř kategorií a dat, která byla zveřejněna 

ve výše odkazovaném článku, příp. rozšíření sledovaných indikátorů má tak 

význam pouze popisný význam v rámci této práce. 

 

Můj výzkum sleduje vývoj kvality právní argumentace správních soudů, primárně 

však Nejvyššího správního soudu, v období od jeho vzniku, tedy od roku 2003 do 

roku 2011. Oproti projektu diplomové práce jsem do výzkumu zařadil též 

rozhodnutí z prvního roku existence Nejvyššího správního soudu (z roku 2003), 

abych tak postihl ucelené období prvních několika let fungování tohoto soudu a 

zvýšil vypovídací hodnotu této studie. Podobně jako autoři primárního výzkumu, i 

já se zabývám výhradně judikaturou publikovanou v oficiální sbírce rozhodnutí 

(Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu), u které je větší předpoklad, že řeší 

složité právní případy (blíže viz kapitola 2.3.3.). Ve zkoumaném časovém období 

jsem vyhodnotil celkem 584 soudních rozhodnutí, z nichž 487 bylo rozsudky a 97 

usneseními, 486 z těchto rozhodnutí vydal Nejvyšší správní soud, zbývajících 98 

bylo vydáno krajskými soudy (pro bližší představu viz graf níže).  

 

  

                                                 
32 Vídeňská úmluva o smluvním právu, vyhláška MZV 15/1988 Sb. Tuto úmluvu jsme explicitně 

zahrnul z toho důvodu, že ve svých čl. 31-33 obsahuje obecná pravidla pro výklad 
mezinárodních úmluv. Nicméně ve zkoumané judikatuře na ni bylo odkázáno pouze jedenkrát 
a to nikoli ve vzahu k jejím výkladovým ustanovením. 
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Graf č. 5: Přehled skladby zkoumaných rozhodnutí dle soudu, který je vydal. 

 

 

Ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu bylo ve sledovaném období 

publikováno celkem 2450 rozhodnutí, 584 analyzovaných rozhodnutí tak tvoří 

přibližně 24% z nich (píši přibližně, neboť část z publikovaných rozhodnutí byla ve 

sbírce zveřejněna bez odůvodnění ve formátu právních vět – tato rozhodnutí jsem 

do analýzy nezahrnul). Rozhodnutí byla vybrána nahodilým výběrem za užití 

softwaru pro náhodnou genezi číselných řad z každého čísla Sbírky, který je 

dostupný na internetových stránkách www.random.org. Zvolený způsob výběru 

rozhodnutí by tak měl poskytnout nezkreslený přehled vývoje kvality právní 

argumentace ve zkoumaném období let 2003 až 2011. 

 

Co se metodiky sledování přítomnosti jednotlivých hodnot týče, postupoval jsem 

obdobně jako v případě primární studie tedy užitím binární indikace – vyskytla-li se 

ve zkoumaném rozhodnutí jedna ze sledovaných hodnot, zaznamenal jsem do 

tabulky její přítomnost číslem jedna, pokud se hodnota nevyskytla, byla označena 

číslem nula (či absencí čísla). Výstupy z výzkumu tedy neříkají, kolikrát byly 

jednotlivé hodnoty soudci při psaní zkoumaných rozhodnutí použity, ale pouze 

v kolika rozhodnutích byly tyto hodnoty zjištěny. 
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2. INSTITUCIONALIZACE NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO 
SOUDU 
 

2.1. O správním soudnictví obecně 
 

Lord Acton svým proslulým výrokem o tom, že moc korumpuje a absolutní moc 

korumpuje absolutně33, popsal negativní stránku lidského života ve vztahu 

jednotlivce k moci. Nicméně to, že tento výrok platí nejen v rámci osobních 

mezilidských vztahů, ale také ve vztazích mezi institucemi svědčí snaha řady 

filosofů, politologů a právních teoretiků o nalezení modelu, který by v rámci 

struktury státních institucí umožnil jejich vzájemnou kontrolu34. Výsledkem této 

snahy je systém tripartity státní moci, čili dělby státní moci mezi moc výkonnou, 

zákonodárnou a soudní, jenž tvoří základ státního zřízení České republiky a jako 

takový je zakotven v Ústavě35. Zatímco moc výkonná má ze své definice ve své 

působnosti běžnou administrativu spojenou s chodem státu, včetně tvorby 

veřejných politik a dbaní nad dodržováním právních předpisů, moc zákonodárná je 

způsobilá k vytváření všeobecně závazných norem - zákonů. Moc soudní je mocí 

nadanou pravomocí k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovala 

ochranu právům či rozhodovala o vině a trestu36, a to za pomoci autoritativního 

výkladu právních norem. Složkou nejvíce náchylnou k překračování své zákonné 

působnosti je vzhledem ke svým možnostem přímých správních aktů a zákonodárné 

iniciativy moc výkonná, následuje legislativní pravomocí obdařená moc 

zákonodárná a nakonec pak moc soudní, která svým dvěma silnějším "sestrám" čelí 

„bez síly a vůle, pouze s pravomocí rozsudku37.“ Této slabosti soudní moci si byli 

vědomi již tvůrci ústavy USA, zvláště A. Hamilton se obával, že přílišná závislost 

soudnictví na moci výkonné nebo zákonodárné může vést k poškození základních 

hodnot demokratické společnosti38. Proto se také představitelům soudnictví v 

mnoha ústavních systémech dostává oproti představitelům jiných složek státní moci 

významných privilegií spočívajících v ústavně zaručeném konceptu nezávislosti a 

                                                 
33 Citováno dle ŠAMALÍK, František. Právní stát kontra stalinismus. Praha: Svoboda, 1991. str. 12. 
34 DUHAMEL, Olivier. Droit constitutionnel et institutions politiques. Lonrai: Seuil, 2009. str. 708. 
35 Čl. 2 odst. 1, ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů. 
36 Čl. 90, ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
37 MADISON, James; HAMILTON Alexander; JAY, John. The Federalist Papers. London: Penguin 

Books, 1988. s. 437. 
38 Tamtéž. 
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nestrannosti výkonu jejich povolání39. 

 

V České republice je výkon moci soudní zajišťován soustavou soudů, kterou tvoří 

Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní, krajské a okresní osudy, jejichž 

působnost a organizaci stanoví zvláštní zákony40. Soudní soustava obecných soudů 

je v České republice čtyřstupňová a je tvořena okresními soudy, krajskými soudy, 

vrchními soudy a Nejvyšším soudem, ve věcech správních je pak soustava soudů 

pouze dvou stupňová a je tvořena krajskými soudy a Nejvyšším správním 

soudem41. Ústavní soud stojí mimo tuto soustavu, neboť je prvkem ve 

středoevropském právním prostředí do značné míry novým a ze své podstaty působí 

jako specializovaný orgán ochrany ústavnosti42, bývá tak někdy nazýván "strážcem 

ústavy43".  

 

Nejvyšší správní soud je dle Ústavy České republiky společně s Nejvyšším soudem 

vrcholem soustavy v České republice, konkrétně je vrcholným soudním orgánem ve 

věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví. Jak bylo uvedeno 

výše, čl. 90 Ústavy stanoví, že soudy jsou povolány k ochraně práv, čl. 4 Ústavy 

říká, že základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci. Jak soudy 

obecné, tak soudy se správním soudnictvím poskytují ochranu subjektivním 

právům, rozdíl v jejich působnosti tak tkví v povaze práv a svobod, jimž poskytují 

ochranu. Zatímco subjektivní práva a svobody soukromoprávní povahy jsou v 

působnosti soudů obecných, soudy ve správním soudnictví se zabývají ochranou 

práv a svobod ve vztahu k působnosti orgánů státní správy a samosprávy. 

Z funkcionalistického hlediska tak lze správní soudnictví chápat především jako 

atribut „právního státu, zaručující každému ochranu individuálních (ale i 

skupinových) práv proti nezákonnému zásahu veřejné moci44.“ Z hlediska 

institucionálního lze toto pojetí doplnit též o funkci správního soudnictví ve vztahu 

k ostatním ústavním prvkům státní moci zosobněné jednotlivými institucemi „jako 

                                                 
39 Viz např. čl. 81 a 82 Ústavy ČR. 
40 Čl. 91, ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
41 § 3 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. 
42 PAVLÍČEK, Václav; a kol. Ústavní právo a státověda I. díl: Obecná státověda. Praha: Linde, a.s., 

1998. str. 324. 
43 WAGNEROVÁ, Eliška. Ústavní soudnictví: Vznik, význam, a některé organizační a procesní 

aspekty v komparativním pohledu. Praha: Linde, 1996. str. 24. Wagnerová tento termín užívá s 
odkazem na SCHMITT, Carl. Das Reichsgericht als Hüter der Verfassung. 1929. 

44 MAZANEC, Michal. Správní soudnictví. Praha: Linde, a.s., 1996. str. 13. 
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jeden z nástrojů nastolení a udržení rovnováhy mezi mocí soudní a mocí výkonnou 

a do značné míry také mezi mocí soudní a mocí zákonodárnou45.“ Zatímco první 

prvek výše uvedené definice nachází praktické uplatnění např. v rámci institutu 

žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, žaloby proti nečinnosti či žaloby proti 

nezákonnému zásahu, druhý je realizován např. skrze institut přezkumu opatření 

obecné povahy či v rámci řešení kompetenční sporů. 

 

2.2. Z historie správního soudnictví v českých zemích 
 

Abychom dokázali správně pochopit vývoj českého správního soudnictví po roce 

1989, je důležité se alespoň v základních rysech seznámit s historií správního 

soudnictví v našich krajích. Výborným úvodem k tomuto je článek Michala 

Mazance dostupný na internetových stránkách Nejvyššího správního soudu46.  

 

2.2.1. Rakouské císařství a první republika 

 

Správní soudnictví má v českém právním prostředí poměrně hluboké kořeny, které 

sahají až do doby habsburské monarchie. Nicméně tak jako Nejvyšší správní soud v 

České republice vznikl více než 10 let poté, co jeho existence byla zakotvena v 

Ústavě, i zřízení prvního správního soudu s územní působností v oblasti dnešní 

České republiky bylo provázeno určitým zdržením. Správní soudní dvůr 

Rakouského císařství, který byl jakožto jediný správní soud výrazem koncentrace 

správního soudnictví této doby, vznikl sice již v roce 187647, ale jeho zřízením 

došlo k naplnění ústavní litery poněkud staršího data, a to z roku 186748. Po vzniku 

Československa byla tato právní úprava s určitými změnami převzata zákonem č. 

3/1918 Sb. z. a n., o nejvyšším správním soudě a řešení kompetenčních konfliktů, 

byť ambice tehdejších čelních představitelů správního soudnictví byly jiné - první 

prezidenti Nejvyššího správního soudu si přáli zřízení zvláštních správních senátů 

při okresních a župních soudech, s tím, že úloha Nejvyššího správního soudu měla 

                                                 
45 Tamtéž, str. 8. 
46 MAZANEC, Michal. Historie Nejvyššího správního soudu. Nejvyšší správní soud. Dostupné 

online: http://nssoud.cz/Historie/art/4?menu=174. 
47 Zákon č. 36/ex 1876 ř.z., o zřízení správního soudu. 
48 Základní státní zákon č. 144/1867 ř.z., o moci soudcovské. 
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spočívat pouze v přezkumu zákonnosti. Návrh zákona takové uspořádání upravující 

však nikdy nenabyl účinnosti49.  

 

2.2.2. Období komunismu 

 

Po únoru 1948 se Nejvyšší správní soud potýkal s řadou problémů, které 

předznamenaly jeho brzký zánik. Pomineme-li problémy s jeho personálním 

obsazením50, v systému československého socialistického práva byla idea 

správního soudnictví nadbytečná, neboť byla založena na respektování nauky o 

dualismu soukromého a veřejného práva51. Právní systém, který myšlenku 

existence soukromého práva jako takového považoval za buržoazní přežitek, stejně 

jako existenci soukromého vlastnictví, s orgánem ochrany práv v kontextu činnosti 

orgánů veřejné moci nepočítal. Správní právo bylo funkcionalisticky pojímáno jako 

právo upravující právní vztahy osob a orgánů veřejné moci a orgánů veřejné moci 

navzájem. Původní idea správního soudnictví, která spočívala v ochraně práv a 

oprávněných zájmů osob vůči činnosti správních orgánů52, byla opuštěna. Instituty 

správního práva naopak začaly být používány v rozporu s touto ideou, tedy k 

omezování základních práv53. Oblastmi správního soudnictví, které byly v období 

komunismu zachovány, pak byly pouze oblasti přezkumu rozhodnutí nositelů 

veřejného pojištění (důchodové věci) a dozor nad zákonností ve veřejné správě, 

který vykonávala státní prokuratura54. 

 

2.2.3. Léta devadesátá 

 

Příležitost k obnově správního soudnictví nastala až po pádu komunistického 

                                                 
49 MAZANEC, Michal. Historie Nejvyššího správního soudu. c. d.  
50 Tamtéž. 
51 VEDRAL Josef. Správní právo. In: BOBEK, Michal; MOLEK, Pavel; ŠIMÍČEK, Vojtěch (eds). 

Komunistické právo v Československu: Kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masarykova 
univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009. str. 611. 

52 § 2 zákona č. 36/1876 ř.z., o zřízení správního soudu.  
53 ŠABATOVÁ, Anna. Ochrana základních práv a svobod v teorii a v praxi (1945-1989). In: 

BOBEK, Michal; MOLEK, Pavel; ŠIMÍČEK, Vojtěch (eds). Komunistické právo 

v Československu: Kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní 
politologický ústav, 2009. str. 979. 

54 Důvodová zpráva k zákonu č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. str. 44. Dostupné online: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=1080&CT1=0. 
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režimu v roce 1989. S přijetím Listiny základních práv a svobod55 došlo k obnovení 

idey soudnictví jakožto ochránce fyzických a právnických osob před nezákonnými 

zásahy státu. V ustanovení čl. 36 odst. 2 tak bylo nově stanoveno: "Kdo tvrdí, že 

byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné moci, může se obrátit na 

soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Z 

pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících 

se základních práv a svobod podle Listiny." S přijetím ústavního zákona č. 1/1993 

Sb., Ústavy České republiky, došlo, jak bylo uvedeno výše, k právnímu ukotvení 

instituce Nejvyššího správního soudu, nicméně v průběhu prvního desetiletí 

existence nového demokratického státu nebyla tato litera zákona naplněna. Správní 

soudnictví do doby faktického zřízení Nejvyššího správního soudu vykonávaly 

soudy obecné, především krajské a vrchní (před vznikem samostatné České 

republiky se jednalo o nejvyšší soudy federativních republik), a to podle ustanovení 

části páté zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění podle tehdy 

platných předpisů56. Tato úprava zaváděla v zásadě dva druhy soudního přezkumu 

správních rozhodnutí. Jednak řízení o žalobách proti rozhodnutím správního 

orgánu57 a dále řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutím správního 

orgánu58 59. Pátá část občanského soudního řádu tedy zajistila obnovu správního 

soudnictví v intencích svého rakouského vzoru - soudní přezkum byl omezen pouze 

na přezkum zákonnosti a soudní řízení bylo jednoinstanční. Tato úprava správního 

soudnictví nalezla svého konce v nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 16/99 ze 

dne 27. června 200160, o konkrétních důvodech její ústavní neudržitelnosti 

pojednává následující podkapitola. 

 

  

                                                 
55 Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., byť Listina základních práv a svobod vlastním číslem 

nedisponovala, byla tímto zákonem uvozena. Po zániku České a Slovenské Federativní 
Republiky a vzniku samostatné České republiky pak došlo k republikaci Listiny základních 
práv a svobod usnesením České národní rady pod č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních 
práv a svobod. 

56 Část pátá byla do občanského soudního řádu vložena novelou č. 519/1991 Sb. 
57 Ustanovení §§ 247 a násl. občanského soudního řádu ve znění zákona č. 519/1991 Sb. 
58 Ustanovení §§ 250l a násl. občanského soudního řádu ve znění zákona č. 519/1991 Sb. 
59 MOLEK, Pavel. Judikatura ve správním právu. In: BOBEK, Michal; KÜHN, Zdeněk; a kol. 

Judikatura a právní argumentace. 2. vydání. Praha: Auditorium, 2013. str. 378. 
60 Publikováno pod č. 276/2001 Sb. 
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2.2.4. Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 16/99 

 

Koncem 90. let 20. století se Ústavní soud zabýval řadou návrhů na vyslovení 

neústavnosti konkrétních ustanovení části páté občanského soudního řádu a 

některých zvláštních zákonů, které se pro jejich množící se počet Ústavní soud 

rozhodl projednat ve společném řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 16/99. V těchto dílčích 

případech byla namítána jednak neústavnost právní úpravy, která nepřipouštěla 

opravný prostředek proti rozhodnutím ve správním soudnictví (stěžovatel M.C.), 

neústavnost právní úpravy, která omezovala přezkum správních rozhodnutí soudem 

pouze co do jejich zákonnosti (stěžovatel R.P.) a dále také neústavnost povinného 

zastoupení advokátem před správními soudy (stěžovatel S.D.). 

 

Hlavní ústavněprávní deficity úpravy správního soudnictví dle části páté 

občanského soudního řádu účinné do vydání nálezu sp. zn. Pl. ÚS 16/99 Ústavní 

soud shrnul takto: „Především nejsou některé aktivity veřejné správy, stejně jako 

její případná nečinnost, pod kontrolou soudní moci vůbec. Dále pak ne každý, kdo 

může být ve svých právech dotčen správním rozhodnutím, má právo obrátit se na 

soud. Pokud pak i takové právo má, není stranou v plnohodnotném fair procesu 

ve smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy, ač by tomu tak v řadě věcí býti mělo. Vydané 

soudní rozhodnutí je pak konečné a (s výjimkou ústavní stížnosti) 

nereformovatelné, což vede k nejednotné judikatuře, jakož i k nerovnému postavení 

správního úřadu, tedy ke stavu rozpornému s požadavky právního státu. Konečnost 

některých rozhodnutí (zastavení řízení) pak může vést i k odmítnutí spravedlnosti. 

Konečně pak výkon správního soudnictví je organizován způsobem, který ignoruje 

skutečnost, že Ústava v čl. 91 uvádí jako součást soustavy soudů Nejvyšší správní 

soud61." 

 

Ústavní soud tak reagoval na situaci, kdy původní právní úprava neposkytovala 

žádnou soudní ochranu v případech, kdy nezákonné zásahy a postupy orgánů 

veřejné moci neměly formu rozhodnutí (bezprostřední zásahy či zákroky, vydávání 

osvědčení, apod.). Kritice Ústavního soudu v tomto ohledu neunikla ani absence 

soudní ochrany před nečinností či nemožnost soudního přezkumu platnosti aktů 

                                                 
61 Tamtéž, předposlední odstavec textu. 
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veřejné správy.  

 

Dalším problematickým aspektem původní právní úpravy byla nedostatečná úprava 

aktivní legitimace k podání správní žaloby, resp. celá úprava účastenství, která 

neposkytovala záruky rovnosti zbraní účastníků a byla tak v rozporu s požadavkem 

práva na spravedlivý proces dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských 

práv a základních svobod62. Kritizována v tomto ohledu nebyla ani tak obecná 

definice účastenství dle ustanovení § 14 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, 

která do značné míry odpovídala požadavkům ustanovení čl. 36 odst. 2 Listiny 

základních práv a svobod (a představovala tak méně precizní verzi dnes účinného 

ustanovení §§ 27 a 28 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu), jako spíše 

skutečnost, že úprava účastenství byla rozdrobena do řady speciálních právních 

předpisů, které účastenství oproti této obecné definici přísně omezovaly (Ústavní 

soud ve svém rozhodnutí uvádí příklad ustanovení § 17 odst. 3 zákona č. 44/1988 

Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, v tehdy platném znění). Právo podat 

správní žalobu tak nezřídka nebylo přiznáno osobám, o jejichž právech či 

povinnostech se ve správním řízení jednalo. Obdobné nedostatky Ústavní soud 

spatřoval též v právní úpravě tzv. správního trestání, neboť aby Česká republika 

dostála ustanovení čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod a na něj navazující judikatuře Evropského soudu pro lidská práva, nebylo 

možné, aby správní soudy neměly pravomoc posoudit nejen zákonnost udělené 

sankce, ale také její výši. V tomto ohledu Ústavní soud navázal na svou předchozí 

judikaturu, kdy zrušil ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o 

přestupcích, v tehdy platném znění, které vylučovalo ze soudního přezkumu 

bagatelní přestupky63. 

 

Ústavní soud pak podrobil kritice též stav, kdy absencí Nejvyššího správního soudu 

nebyla naplněna litera Ústavy, docházelo tak ke zbytečnému zatížení Ústavního 

soudu, který rozhodoval ve věcech, jež by za normálních okolností měly 

rozhodovat správní soudy, a konečně stav, kdy tento institucionální hiatus způsobil 

existenci tří na sobě do značné míry nezávislých rovin rozhodování bez možnosti 

                                                 
62 Předpis č. 209/1992 Sb., Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy 

o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících. 
63 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 9/2000 ze dne 17. ledna 2001, které bylo publikováno 

pod č. 52/2001 Sb. 
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podání opravného prostředku (s výjimkou věcí týkajících se důchodového 

připojištění). Požadavek na vícestupňovitost soudního rozhodování ve správních 

věcech Ústavní soud dovodil jednak z potřeby existence soudní instance, která by 

působila jako sjednotitel judikatury, neboť tento požadavek "...vyplývá z požadavků 

kladených na stát, který sám sebe definuje jako stát právní," jednak z potřeby 

jednotného judikatorního působení na orgány veřejné moci vedoucí ke kultivaci 

jejich rozhodovací praxe. Nutno v tomto ohledu podotknout, že vzhledem k 

nedostatečné úpravě věcné a místní příslušnosti obecných soudů k projednání věcí 

ve správním soudnictví, byla judikatura v některých právních odvětvích natolik 

roztříštěná, že se např. hovořilo o "osmi daňových republikách" nezávisle 

fungujících v rámci českého jinak unitárního státu64. 

 

2.3. Zřízení Nejvyššího správního soudu 
 

V návaznosti na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 16/99 připravila vláda návrh 

zákona, který byl později publikován ve Sbírce zákonů pod č. 150/2002 Sb. jako 

soudní řád správní. Tento zákon reagoval na výtky formulované Ústavním soudem 

a představil koncepci správního soudnictví založenou na dvouinstančním modelu, 

kdy v první instanci rozhodují specializované senáty krajských soudů a v druhé 

instanci rozhoduje Nejvyšší správní soud jako druhý z vrcholů soustavy obecných 

soudů. Tato koncepce správního soudnictví byla vybrána ze tří zvažovaných řešení, 

z nichž první minimalistická navrhovala na místo zřízení Nejvyššího správního 

soudu obnovení správního kolegia při Nejvyšším soudu (jakkoli by takové řešení 

nevedlo k naplnění litery Ústavy, příznivcem této koncepce byl např. pozdější 

ministr spravedlnosti Pavel Němec)65, maximalistickým řešením pak byl návrh na 

zřízení nejen Nejvyššího správního soudu, ale také samostatných správních soudů 

na krajské úrovni. 

 

Soudní řád správní nabyl účinnosti k 1. lednu 2003, což je též datum, ke kterému 

zahájil svou soudní činnost Nejvyšší správní soud. Působnost soudů ve správním 

soudnictví je obecně vymezena v ustanovení § 4 soudního řádu správního jako 
                                                 
64 MOLEK, Pavel. Judikatura ve správním právu. c. d. str. 380. 
65 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Stenografický zápis 46. schůze Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR, pátek 8. února 2002. Dostupné online: 
http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/046schuz/s046297.htm. 
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rozhodování o žalobách proti rozhodnutím orgánů veřejné moci, poskytování 

ochrany proti nečinnosti a před nezákonným zásahem správních orgánů, řešení 

kompetenčních žalob, rozhodování ve volebních věcech a v některých věcech 

týkajících se politických stran a hnutí. Ve vztahu k územně samosprávným celkům 

pak soudy ve správním soudnictví rozhodují o zrušení opatření obecné povahy či 

jeho části pro rozpor se zákonem. Nejvyšší správní soud má ve své působnosti 

primárně rozhodování o kasačních stížnostech proti rozhodnutím krajských soudů o 

žalobách a návrzích na ochranu veřejných subjektivních práv, přísluší mu 

rozhodování v jednoinstančním řízení v určitých specifických oblastech práva, jako 

jsou věci volební, věci související s fungováním politických stran a hnutí, příp. 

rozhoduje v některých kompetenčních sporech. Co se rušení opatření obecné 

povahy územně samosprávných celků týče, rozhoduje Nejvyšší správní soud o 

kasačních stížnostech proti rozhodnutím krajských soudů. 

 

2.3.1. Složení Nejvyššího správního soudu 

 

Dle ustanovení § 13 soudního řádu správního se Nejvyšší správní soud skládá z 

předsedy soudu, místopředsedy soudu, předsedů kolegií, předsedů senátů a 

ostatních soudců. Předseda a místopředseda Nejvyššího správního soudu jsou 

jmenováni prezidentem republiky z řad soudců tohoto soudu (pročež je však třeba 

souhlasu předsedy vlády66), a to na funkční období v délce maximálně deseti let. 

Základní "pracovní" jednotkou Nejvyššího správního soudu je senát složený z 

předsedy a dvou soudců, ve věcech volebních, věcech místního a krajského 

referenda, ve věcech politických stran a politických hnutí a v řízení o 

kompetenčních žalobách rozhoduje senát složený z předsedy a šesti soudců. Pokud 

však senát Nejvyššího správního soudu dospěje k závěru odlišnému od dosavadní 

judikatury, může tuto věc postoupit k rozhodnutí rozšířenému senátu, který se 

skládá předsedy a šesti soudců (při postoupení věcí tříčlenným senátem) či z 

předsedy a osmi soudců (ostatní věci)67. Při představení organizace Nejvyššího 

správního soudu nelze pominout zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 

Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ve znění pozdějších předpisů, a 
                                                 
66 BAHÝĽOVÁ, Lenka; FILIP, Jan; MOLEK, Pavel; PODHRÁZKÝ, Milan; ŠIMÍČEK, Vojtěch; 

VYHNÁNEK, Ladislav. Ústava České republiky – Komentář. Praha: Linde, a.s., 2010. str. 1252. 
67 Ustanovení § 16 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. 
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kárné senáty zřízené podle zvláštních zákonů. Zvláštní senát zřízený podle zákona o 

rozhodování některých kompetenčních sporů se zabývá kompetenčními spory mezi 

soudy a skládá se ze šesti soudců, přičemž v něm jsou paritně zastoupeni soudci 

Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího soudu, kteří jsou jmenováni předsedy 

těchto soudů na dobu tří let (ustanovení § 2 odst. 1 daného zákona). Kárné senáty 

zřízené podle zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a 

exekutorů, ve znění pozdějších předpisů, jsou pro případ kárného řízení soudců 

složeny dle ustanovení § 4 odst. 1 daného zákona ze tří soudců a ze tří přísedících 

(předseda senátu je soudcem Nejvyššího správního soudu, jeho zástupce je 

soudcem Nejvyššího soudu a třetí soudce je soudcem některého z nižších soudů, 

mezi přísedícími pak musí být zastoupeni státní zástupci, advokáti a osoby 

vykonávající jiné právnické povolání), kárné řízení týkající se státních zástupců pak 

vykonávají kárné senáty složené dle ustanovení § 4a odst. 1 téhož zákona ze dvou 

soudců a čtyř přísedících (předseda senátu je soudcem Nejvyššího správního soudu, 

jeho zástupce je soudcem Nejvyššího soudu, mezi přísedícími pak jsou dva státní 

zástupci, jeden advokát a osoba vykonávající jiné právnické povolání). Obdobné 

složení má pak kárný senát pro kárné řízení týkající se soudních exekutorů, jen s 

tou obměnou, že namísto dvou státních zástupců v něm jako přísedící zasedají dva 

soudní exekutoři (ze zbývajících dvou přísedících pak musí být jeden advokát a 

jeden osobou vykonávající jiné právnické povolání). 

 

Dle ustanovení § 15 odst. 1 soudního řádu správního jsou soudci Nejvyššího 

správního soudu zařazeni rozvrhem práce do kolegií dle hlavních úseků své 

činnosti, přičemž o počtu kolegií rozhoduje dle odst. 2 téhož ustanovení plénum 

Nejvyššího správního soudu na návrh předsedy soudu. Nejvyšší správní soud tak 

byl, nejspíše po vzoru Nejvyššího soudu, po delší část své dosavadní existence 

(přesněji v letech 2004 až 2013) rozdělen na finančně správní a sociálně správní 

kolegium. V roce 2013 však toto dělení bylo rozhodnutím pléna zrušeno a od 1. 

ledna 2014 se soudci působící při Nejvyšším správním soudu nedělí na 

specializovaná pracoviště68. K tomuto rozhodnutí došlo v rámci bilancování 

desetiletého působení Nejvyššího správního soudu a bylo odůvodněno především 

                                                 
68 Nejvyšší správní soud. Usnesení pléna Nejvyššího správního soudu č.j. S 4/2013-2/3 ze dne 27. 

listopadu 2013, o návrhu předsedy Nejvyššího spárvního soudu na zrušení kolegií. Dostupné 
online: http://nssoud.cz/Organizacni-dokumenty/art/48?menu=200. 
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tím, že Nejvyšší správní soud má oproti Nejvyššímu soudu takřka poloviční počet 

soudců, kteří spolu aktivně spolupracují a diskutují řešené problémy i mimo 

formální struktury, přičemž struktur formálních (kolegií) tak nebylo ani příliš 

využíváno69. Do značné míry se pak v tomto rozhodnutí odráží ambice předsedy 

Nejvyššího správního soudu vést instituci co do počtu soudců štíhlou, avšak s tím 

větším důrazem kladeným na profesní a osobnostní kvality jednotlivých soudců70. 

Cílem tohoto rozhodnutí je pak vytříbení schopnosti jednotlivých soudců udržet si 

přehled a expertizu v širším spektru právních odvětví, stejně jako zamezení 

roztřepení judikatury dle jednotlivých oblastí správního práva kopírujících rigidní 

členění Nejvyššího správního soudu71. 

 

Dle přechodného ustanovení § 126 odst. 1 soudního řádu správního získali soudci 

přidělení či přeložení k výkonu funkce k vrchním soudům, kteří ke dni účinnosti 

tohoto zákona rozhodovali ve správních věcech, příležitost stát se soudci 

Nejvyššího správního soudu. Této příležitosti však využila jen malá část z nich, 

Nejvyšší správní soud tak začínal svou činnost pouze se třinácti soudci, přičemž do 

konce roku 2003 se Nejvyšší správní soud rozrostl na celkem dvaadvacet soudců 72. 

Dnes při Nejvyšším správním soudu působí celkem třicet čtyři soudců, z nichž tři 

jsou dočasně zproštěni výkonu funkce soudce Nejvyššího správního soudu pro 

výkon funkce soudce Ústavního soudu73. Za dobu existence Nejvyššího správního 

soudu zde v rámci stáže působilo celkem třicet jedna soudců, z nichž se čtrnáct 

později stalo řádnými soudci Nejvyššího správního soudu. Příčiny odchodu soudců 

jsou různé, nejčastějším důvodem opuštění funkce soudce je rezignace (v pěti 

případech), úmrtí (ve čtyřech případech) a odchod do soudcovského důchodu po 

dosažení věku 70 let (ve dvou případech)74. 

 

Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, v 

ustanovení § 60 stanoví, že soudcem se může stát státní občan České republiky, 

který je způsobilý k právním úkonům a který je bezúhonný, jestliže jeho zkušenosti 

                                                 
69 Tamtéž, bod 26 odůvodnění návrhu předsedy Nejvyššího správního soudu. 
70 Tamtéž, bod 15 odůvodnění návrhu předsedy Nejvyššího správního soudu. 
71 Tamtéž, bod 29 odůvodnění návrhu předsedy Nejvyššího správního soudu. 
72 MAZANEC, Michal. Historie Nejvyššího správního soudu. c. d. 
73 Nejvyšší správní soud. Současní soudci. Dostupné online: http://nssoud.cz/soudci.  
74 Viz ustanovení § 94 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat, v den 

ustanovení do funkce dosáhl 30 let věku a souhlasí s ustanovením za soudce k 

určitému soudu. Předpokladem pro ustanovení soudcem je též vysokoškolské 

vzdělání získané řádným ukončením studia v magisterském studijním programu v 

oblasti práva na vysoké škole v České republice a složení odborné zkoušky, ať již 

justiční, advokátní, notářské, exekutorské či zkoušky právního čekatele. Soudní řád 

správní pak dále předpoklady pro výběr soudců Nejvyššího správního soudu 

specifikuje tak, že pro výkon funkce soudce při Nejvyšším správním soudu 

požaduje nejméně desetiletou právní praxi, odborné znalosti a zkušenosti, které jsou 

zárukou řádného výkonu této funkce. Tímto je umožněno, aby noví soudci 

Nejvyššího správního soudu byli jmenování jak z řad kariérních soudců, tak 

odborníků z právní praxe či akademické obce75. 

 

Odkazované Memorandum o výběru kandidátů na soudce pro Nejvyšší správní 

soud z roku 2012 jednak shrnuje běžnou praxi při obsazování funkcí soudců 

Nejvyššího správního soudu, jednak nastavuje pravidla nová. Do roku 2012 noví 

soudci z řad jiných právních profesí byli zpravidla vybíráni předsedou soudu, načež 

museli obstát před plénem soudu v odborné diskuzi. Kariérní soudci u Nejvyššího 

správního soudu absolvovali několikaměsíční stáž. K těm z kandidátů, kteří v tomto 

procesu obstáli, se poté vyjadřovala Soudcovská rada, pokud příznivě, navrhl 

předseda Nejvyššího správního soudu jejich jmenování ministru spravedlnosti, 

který jej pak postoupil prezidentu republiku (v případě kariérních soudců se jednalo 

o návrh na trvalé přeložení)76. Cílem tohoto přístupu bylo zajištění odborného 

zázemí nově vzniknuvšího soudu ze soudců s pestrou strukturou profesní historie 

jednotlivých soudců. Zachování této pestrosti je deklarovaným cílem i nově 

nastavených pravidel, tato pravidla však nad rámec výše uvedených zákonných 

požadavků berou větší ohled na osobnostní kvality soudců, jejich charakter, 

intelektuální kapacitu, schopnost empatie a férového jednání, osobní autoritu a 

komunikační schopnosti, stejně jako dobré pracovní návyky. „Soudci Nejvyššího 

správního soudu by měli být lidé moudří, uvážliví, odvážní, s pevným charakterem 

a hlubokým smyslem pro spravedlnost, vybavení navíc silnou vůlí pro její hledání a 

                                                 
75 Nejvyšší správní soud. Memorandum o výběru kandidátů na soudce pro Nejvyšší správní soud - 

zveřejnění pravidel. Dostupné online: http://nssoud.cz/Memorandum-o-vyberu-kandidatu-na-
soudce-pro-Nejvyssi-spravni-soud-zverejneni-pravidel/art/875?menu=382. 

76 Tamtéž. 
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nalezení. Tito soudci by se měli vyznačovat kvalitní prací, aktivitou, společenskou 

odpovědností, sebevědomím založeným na profesních kvalitách a své 

konkurenceschopnosti. Musí počítat s tím, že jejich práce bude vystavena veřejné 

kritice77." 

 

Představením nových pravidel pro výběr soudců se předseda Nejvyššího správního 

soudu otevřel veřejnosti co do identifikace kvalitních osobností z různých právních 

profesí, neboť považuje "hledání osob s čitelnou osobní i profesní minulostí a jejich 

průhledný výběr" za důležitý předpoklad pro to, "aby v řadách soudců byly 

důvěryhodné a respektované osobnosti s předvídatelnými a otevřeně předestřenými 

vlastnostmi, schopnostmi a názory78." Procedura schválení jednotlivých kandidatur 

se pak nemění, zachována zůstává i odborná diskuze se soudci Nejvyššího 

správního soudu. 

 

Co se týče nových pravidel pro výběr nových soudců Nejvyššího správního soudu z 

řad kariérních soudců, vydal k tomuto tématu v roce 2013 předseda Nejvyššího 

správního soudu samostatné Memorandum o dočasném přidělování a překládání 

soudců k Nejvyššímu správnímu soudu79. Tato pravidla nově rozlišují mezi soudci 

ze specializovaných správních senátů krajských soudů a soudci z úseků jiných. 

Správní soudci z krajských soudů jsou pak vyzývání k účasti na stážích při 

Nejvyšším správním soudu nejen z důvodu kariérního postupu, ale především z 

důvodu osobnostního a odborného růstu, viděno prizmatem celoživotního 

vzdělávání. Nejvyšší správní soud v dostatečném časovém předstihu zveřejňuje na 

svých internetových stránkách, informace o počtu soudců, kteří k němu mohou být 

přiděleni, stanoví lhůtu k přijímání žádostí i jejich obsahu80. Předseda soudu pak 

vybere z uchazečů ty, kteří budou pozváni před Soudcovskou radu. Po slyšení před 

Soudcovskou radou předseda soudu společně se Soudcovskou radou zváží, zda 

                                                 
77 Tamtéž. 
78 Tamtéž. 
79 Nejvyšší správní soud. Memorandum o dočasném přidělování a překládání soudců k 

Nejvyššímu správnímu soudu (Memorandum II). Dostupné online: 
http://nssoud.cz/MEMORANDUM-O-DOCASNEM-PRIDELOVANI-A-PREKLADANI-
SOUDCU-K-NEJVYSSIMU-SPRAVNIMU-SOUDU-MEMORANDUM-II-
/art/1048?menu=397. 

80 Viz např. Nejvyšší správní soud. Nabídka dočasného přidělení soudců k Nejvyššímu správnímu 
soudu. Dostupné online: http://nssoud.cz/NABIDKA-DOCASNEHO-PRIDELENI-SOUDCU-
K-NEJVYSSIMU-SPRAVNIMU-SOUDU/art/2076?menu=400. 
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návrh na dočasné přidělení tohoto soudce podat či nikoli. Toto rozhodnutí je pak 

formálně završeno rozhodnutím ministra spravedlnosti k návrhu předsedy 

Nejvyššího správního soudu. 

 

Pokud kdysi platilo, že soudci ve středoevropském kulturním prostoru s 

komunistickou minulostí byli vnímání jako poslušní technokrati81, lze tento krok 

předsedy Nejvyššího správního soudu vnímat jako distancování se od této 

minulosti. V právním prostředí, v němž je nezávislost a nestrannost rozhodování 

soudců institucionálně dostatečně zajištěna, je jistě na místě, aby došlo též k 

posílení nezávislosti a nestrannosti soudců v jejím individuálním smyslu82. Tedy ve 

smyslu budování svého profesního sebevědomí, které není založené pouze na 

zákonem udělené pravomoci být autoritativním vykladačem právních norem, ale 

především na přijetí této pravomoci a jejím psychologickém propojení s pocitem 

osobní odpovědnosti za životy lidí, jichž se rozhodovací činnost týká83. 

 

2.3.2. Nejvyšší správní soud jako sjednotitel judikatury ve správním 
soudnictví 

 

Zřízením Nejvyššího správního soudu tedy došlo k naplnění litery Ústavy i 

požadavku Ústavního soudu na zřízení soudní instance, jež umožní dvouinstanční 

soudní řízení ve věcech správního práva a povede tak ke zřízení soudní instituce 

schopné vnést jednotu do té doby značně roztříštěné soudní praxe. Úloha 

Nejvyššího správního soudu coby sjednotitele judikatury je blíže upravena v 

ustanovení § 12 soudního řádu správního, podle nějž Nejvyšší správní soud jako 

vrcholný orgán ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví 

zajišťuje jednotu a zákonnost rozhodování především tím, že rozhoduje o kasačních 

stížnostech. Dle soudního řádu správního je dále úkolem Nejvyššího správního 

soudu vyhodnocovat pravomocná rozhodnutí soudů ve správním soudnictví a na 

jejich základě v zájmu jednotného rozhodování soudů přijímat stanoviska k 

rozhodovací činnosti soudů ve věcech určitého druhu. Dalším nástrojem Nejvyššího 

                                                 
81 EMMERT, Frank. Administrative Justice and Court Reform in Central and Eastern Europe. 

European Law Journal. 2003. Vol. 9. str. 296. 
82 BOBEK, Michal. The Fortress of Judicial Independence and the Mental Transitions of the 

Central European Judiciaries. European Public Law. 2008. Vol 14, Issue 1. str. 10. 
83 Tamtéž, str. 11. 
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správního soudu pro sjednocování judikatury je pak přijímání zásadních usnesení, 

která dle ustanovení § 18 odst. 2 soudního řádu správního přijímá rozšířený senát, v 

případech, kdy mu postoupí určitou otázku k posouzení "základní" senát, který 

navrhuje odchýlení se od dosavadní judikatury Nejvyššího správního soudu, avšak 

rozšířený senát se s tímto návrhem neztotožní. Nejvyšší správní soud rozhoduje 

rozsudkem a usnesením, přičemž rozsudek je vždy rozhodnutím ve věci samé, 

kdežto usnesením se ošetřují především věci procesní povahy. I usnesení 

Nejvyššího správního soudu však mohou být rozhodnutími ve věci samé (např. ve 

věcech volebních). 

 

Ve srovnání s Nejvyšším soudem je Nejvyšší správní soud coby sjednotitel 

judikatury ve věcech správních ve výhodnější pozici - oproti Nejvyššímu soudu je 

totiž organizačně přímo nadřazen soudům rozhodujícím v první instanci, může si 

tak s nimi vytvořit těsnější profesní vztah, který umocňuje věcně i organizačně 

méně rozsáhlá agenda, jíž se soudy ve správním soudnictví věnují84. V neposlední 

řadě k naplňování úlohy sjednotitele judikatury přispívá i skutečnost, že Nejvyšší 

správní soud je menší institucí co do počtu soudců (mezi soudci jsou časté 

neformální diskuze nad řešenými případy), právní úprava jeho vnitřní organizace 

není tak rigidní jako v případě Nejvyššího soudu (viz např. výše odkazované 

memorandum o zrušení kolegií Nejvyššího správního soudu) a účastníky řízení ve 

správním řízení jsou orgány veřejné moci, tedy profesionálové v aplikaci dané 

konkrétní právní úpravy85. V důsledku těchto aspektů pak Nejvyšší správní soud 

může rychleji reagovat na příp. excesy v rozhodovací činnosti soudů prvního 

stupně, stejně jako může přizpůsobit svou dosavadní judikaturu, pokud se mu nový 

právní názor krajského soudu zdá vhodnější a přesvědčivější. O tom, že právní 

diskurz mezi oběma instancemi v rámci správního soudnictví funguje obousměrně, 

svědčí jak rozhodovací činnost krajských soudů respektujících názor Nejvyššího 

správního soudu, tak vybraná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, v nichž se k 

rozhodovací činnosti krajských soudů vyjadřuje. Příkladem může být např. 

usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 28. února 2007 č.j. 

4 Ads 77/2007-91, kterým se Nejvyšší správní soud přiklonil k argumentaci 

krajského soudu, jíž se krajský soud vědomě vymezil vůči předchozí judikatuře 

                                                 
84 MOLEK, Pavel. Judikatura ve správním právu. c. d. str. 381. 
85 MOLEK, Pavel. Judikatura ve správním právu. c. d. str. 382. 
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Nejvyššího správního soudu v podobné věci (rozsudek ze dne 27. srpna 2003, č.j. 2 

A 1153/2002-20)86.  

 

Rozhodování v rozšířených senátech může být tedy považováno za další nástroj 

sjednocování judikatury, jím Nejvyšší správní soud disponuje. Jelikož v obecné 

rovině platí, že všechny senáty Nejvyššího správního soudu rozhodují v souladu s 

předchozí judikaturou nejen senátu svého, ale i jiných, není dána žádná hierarchie 

mezi jednotlivými rozhodnutími co do jejich formy (rozsudek a usnesení). Váhu 

rozhodnutí ve srovnání s jiným rozhodnutím Nejvyššího správního soudu tak určuje 

pouze počet soudců v senátu, který v dané věci rozhodl87. Z dikce ustanovení § 17 

soudního řádu správního vyplývá, že postoupení věci rozšířenému senátu není 

právem "základního" senátu, ale jeho povinností ("Dospěl-li senát... k právnímu 

názoru, který je odlišný..., postoupí věc k rozhodnutí rozšířenému senátu."), resp. 

nedodržení této povinnosti může být považováno za zásah do práva na zákonného 

soudce88. Stejně ovšem platí, že ani rozšířený senát si nemůže řešené věci do své 

působnosti subsumovat nad rámec svých zákonných oprávnění. K tomuto se 

                                                 
86 Odkazované usnesení se týkalo výkladu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 261/2001 Sb., o 

poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národní boje za osvobození, politickým 
vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských 
pracovních táborů, v tehdy platném znění. Právní názory se lišili co do výkladu pojmu "dědic", 
přičemž původní judikatura Nejvyššího správního soudu, která vycházela ze starší judikatury 
vrchních soudů, tento termín vykládala odlišně od jeho soukromoprávní úpravy, čehož 
důsledkem bylo omezení okruhu osob, na něž měl přejít nárok na poskytnutí jednorázové 
peněžní částky dle výše uvedeného zákona v případě úmrtí primárně oprávněné osoby. V 
odkazovaném usnesení však Nejvyšší správní soud svůj právní názor změnil, právě na základě 
argumentace krajského soudu, který odůvodnění svého rozhodnutí opřel o princip jednotnosti 
právního řádu (pokud obecná norma stanoví obsah určitého výrazu a zvláštní právní úprava 
tohoto výrazu použije, aniž by mu dala vlastní náplň, musí se daný termín vykládat v intencích 
obecné normy, viz bod 38 odkazovaného usnesení).  

87 MOLEK, Pavel. Judikatura ve správním právu. c. d. str. 384. 
88 V nálezu Ústavního soudu ze dne 20. června 2007 sp. zn. III. ÚS 117/07 se k tomuto přímo 

uvádí následující: "... s ohledem na obsah dřívějšího rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 
vyjadřujícího zcela opačný názor na danou problematiku je třeba dovodit, že před přijetím 
napadeného rozhodnutí mělo být v procesu před Nejvyšším správním soudem vedeném 
aplikováno ustanovení § 17 odst. 1 s. ř. s., jež je pro Nejvyšší správní soud právě tím závazným 
pravidlem pro přijímání od dosavadní judikatury se lišícího rozhodnutí. V posuzované věci 
proto měl rozhodující senát 6 Ads, mající jiný právní názor než senát 2 As, řízení přerušit a věc 
předložit senátu rozšířenému. Pakliže tak neučinil (výluka z uvedeného postupu dle § 17 odst. 
2 s. ř. s. v úvahu nepřicházela) a ve věci sám rozhodl, je třeba opět ve shodě se závěrem nálezu 
Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 613/06 konstatovat, že státní moc tak byla uplatněna v rozporu 
s čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny a řízení bylo zatíženo vadou nesprávně obsazeného 
soudu, jež v rovině ústavněprávní představuje porušení ústavního práva na zákonného soudce; 
příkaz, dle kterého "nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci" (čl. 38 odst. 1 Listiny), 
vyvěrá z požadavku plnění jednoho z principů demokratického právního státu (srov. čl. 1 
Ústavy); nerespektování zákona (zde soudního řádu správního) ohledně toho, v jakém složení 
senátu má být věc rozhodována, představuje ve svých důsledcích i porušení čl. 90 a čl. 94 odst. 
1 Ústavy.“ 
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Ústavní soud vyjádřil ve svém nálezu v kauze tzv. slovenských důchodů ze dne 20. 

března 2007 sp. zn. Pl. ÚS 4/06, kde v bodě 20 přímo uvádí: "Účelem ustanovení § 

17 odst. 1 s. ř. s. je toliko překážet případné nejednotě v rozhodovací praxi 

Nejvyššího správního soudu, nikoli sloužit coby zvláštní instrument, jímž by 

(teprve!) mohl být uplatněn princip vázanosti tohoto soudu nálezem soudu 

Ústavního (čl. 89 odst. 2 Ústavy) v situaci, kdy rozhodující senát má (vzhledem k 

této vázanosti) rozhodnout na základě odlišného právního názoru, než který byl 

dosud v judikatuře Nejvyššího správního soudu aplikován." Jakým způsobem však 

lze změnit judikaturu rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu? Na tuto 

otázku Nejvyšší správní soud odpověděl ve svém rozsudku ze dne 8. ledna 2009 č.j. 

1 Afs 140/2008-77. Postupem dle ustanovení § 17 odst. 1 soudního řádu správního 

(postoupením rozšířenému senátu) s tím, že fakt, že se jedná o judikaturu 

rozšířeného senátu "... přináší zvlášť významné argumenty ve prospěch setrvání na 

takto vytvořeném právním názoru89." Ve stejném rozhodnutí pak nastínil obecné 

podmínky, které když nastanou, mohou odůvodnit změnu judikatury za situace 

nezměněného právního řádu - jedná se především o principiální důvody týkající 

změn souvisejících právních předpisů, změna judikatury soudů, jejichž judikaturou 

se musí Nejvyšší správní soud řídit, či změny okolností podstatných pro působení 

právní normy ve společenské realitě90.  

 

Jak bylo řečeno výše, dalším nástrojem Nejvyššího správního soudu ke 

sjednocování judikatury v oblasti správního soudnictví je institut zásadních 

usnesení. Tohoto nástroje Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 18 odst. 2 

soudního řádu správního použije ve chvíli, kdy se rozšířený senát ztotožní s 

dosavadní rozhodovací činností Nejvyššího správního soudu a dává tak najevo, že 

za dosavadními rozhodnutími normálních senátů stojí celý soud. Byť tohoto 

institutu doposud Nejvyšší správní soud zatím nikdy nevyužil, dává mu možnost 

reagovat na stav, kdy se správní orgán opakovaně dopouští pochybení řešených v 

dané konkrétní kauze a lze tak předpokládat, že se jedná o realizaci politiky tohoto 

orgánu v dané věci, nicméně tato politika vychází z východisek jiných než je 

judikatura Nejvyššího správního soudu (lze tak hovořit o jistém systémovém 

                                                 
89 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. ledna 2009 č.j. 1 Afs 140/2008-77, bod 8. 
90 Tamtéž, bod 7. 
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pochybení ze strany tohoto orgánu)91.  

 

Posledním formálním nástrojem sjednocování judikatury, který má Nejvyšší 

správní soud k dispozici je přijímání stanovisek dle ustanovení § 19 soudního řádu 

správního. Stanovisko dle zákona přijímá na návrh předsedy Nejvyššího správního 

soudu, předsedy kolegia či rozšířeného senátu příslušné kolegium, jedná-li se o věc 

spadající do působnosti více kolegií, může být stanovisko přijato na návrh předsedy 

soudu v plénu. V návaznosti na organizační změny Nejvyššího správního soudu 

související se zrušením kolegií, které byly popsány výše, tak v dnešní praxi 

stanovisko může přijmout pouze plénum celého soudu na návrh předsedy soudu. 

Stanovisko má především komunikační úlohu ve vztahu ke krajským soudům, 

neboť se uplatní v případech, kdy je pociťována potřeba sjednocení judikatury, 

avšak daný případ po procesní stránce ještě nedoputoval k rozhodnutí Nejvyššího 

správního soudu92. Nejvyšší správní soud doposud takto přijal stanoviska dvě, první 

z nich bylo přijato k výkladu vztahu ustanovení § 64 zákona č. 280/2009 Sb., o 

správě daní a poplatků, v tehdy platném znění, a ustanovení § 14 odst. 1 písm. i) 

zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, v tehdy platném znění93, druhé 

pak bylo přijato sociálně-správním kolegiem Nejvyššího správního soudu k 

výkladu pojmu "odvlečení" podle zákona č. 172/2002 Sb., o odškodnění osob 

odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech, v tehdy 

platném znění94. Skutečnost, že Nejvyšší správní soud institutů zásadního usnesení 

a stanoviska příliš nevyužívá, svědčí o tom, že v rámci své činnosti jednoznačně 

upřednostňuje sjednocování judikatury v rámci běžného justičního diskurzu při 

rozhodování o kasačních stížnostech. 

 

2.3.3. Způsoby publikace rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 

 

V České republice se k publikaci rozhodnutí soudů obecně používají takřka 

všechny nástroje, jež moderní doba nabízí - od publikace rozhodnutí na internetu 

                                                 
91 MOLEK, Pavel. Judikatura ve správním právu. c. d. str. 389. 
92 Tamtéž, str. 390. 
93 Stanovisko pléna Nejvyššího správního soudu ze dne 29. dubna 2004 sp. zn. Sst 2/2003. 
94 Stanovisko sociálně-správního kolegia Nejvyššího správního soudu ze dne 2. února 2005 sp. 

zn. S 3401/2004. 
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(ve specializovaných databázích nebo např. na internetových stránkách různých 

médií), přes publikaci rozhodnutí v odborné literatuře po publikaci rozhodnutí v 

oficiálních sbírkách rozhodnutí. Nejvyšší správní soud již tradičně využívá 

především své specializované online databáze a sbírky svých rozhodnutí, podobně 

jako Ústavní soud či Nejvyšší soud. Judikatura obecných soudů je pak dostupná 

buď skrze tyto specializované databáze, nebo skrze Evidenci soudních rozhodnutí 

vrchních a krajských soudů na internetových stránkách Nejvyššího soudu95. 

Publikaci rozhodnutí na internetu lze jistě přivítat, neboť je v souladu se zásadou 

veřejnosti jednání soudu a se zásadou demokratičnosti soudnictví, přispívá veřejné 

kontrole rozhodovací činnosti soudů a plní funkci komunikačního prostředku 

soudců s veřejností96. V odborné literatuře se však vyskytují i kritické hlasy, které 

upozorňují, že publikace rozhodnutí na internetu může vést k zahlcení informacemi, 

v nichž se pak může i odborník špatně orientovat97.  

 

Zatímco Nejvyšší správní soud a Nejvyšší soud své rozsudky anonymizují98, 

Ústavní soud od této praxe v roce 2013 po novelizaci ust. § 59 odst. 3 zákona o 

Ústavním soudu upustil99. Nová úprava umožňuje anonymizaci zveřejněných 

rozhodnutí pouze, pokud je ochrana osobních údajů dotčených osob vyžadována 

zvláštním zákonem, přičemž o připadné anonymizaci rozhoduje předseda 

Ústavního soudu100). Na svých internetových stránkách tedy publikuje Nejvyšší 

správní soud svá rozhodnutí v anonymizované podobě, přičemž vyhledávací 

rozhraní Nejvyššího správního soudu umožňuje též vyhledávání anonymizovaných 

                                                 
95 Nejvyšší soud. Evidence soudních rozhodnutí vrchních a krajských soudů. Dostupné online: 

http://www.nsoud.cz/Judikaturans_new/judikatura_vks.nsf/webSpreadSearch.  
96 Srov. KORBEL, František; MELZER, Filip. Společenské a právní základy zveřejňování 

judikatury a způsoby jeho realizace. Právní rozhledy. 2011. č. 9. str. 1-7. 
97 HÖLLANDER, Pavel. Odůvodňování soudních rozhodnutí v České republice. In: TICHÝ, Luboš; 

HÖLLANDER, Pavel; BRUNS, Alexander (eds.). Odůvodňování soudních rozhodnutí. Praha: 
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Centrum právní komparatistiky, 2011. str.  270. 

98 § 39 směrnice č. 2/2011, Kancelářský a spisový řád Nejvyššího správního soudu a § 115 
Kancelářského řádu Nejvyššího soudu. 

99 Ústavní soud. Výroční zpráva za rok 2013 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím. Dostupné online: http://www.usoud.cz/vyrocni-zpravy/rok-2013/.  

100 § 66 Kancelářského a spisového řádu Ústavního soudu, sp. zn. Org. 74/13. Zde je možné 
poznamenat, že anonymizaci soudních rozhodnutí kritizuje např. i mezirnárodní protikorupční 
organizace Transparency International, vice viz Transparency International. Exporting 
Corruption - Progress Report 2015: Assessing Enforcement of the OECD Convention on 
Combating Foreign Bribery. str. 12. Dostupné online: 
https://issuu.com/transparencyinternational/docs/2015_exportingcorruption_oecdprogre?e=249
6456/14890701.  
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rozhodnutí správních senátů krajských soudů101. Ta jsou v databázi Nejvyššího 

správního soudu dostupná však pouze od r. 2010, byť další rozhodnutí krajských 

soudů mají být do databáze průběžně doplňována102. V online databázi Nejvyššího 

správního soudu nejsou zveřejňována všechna rozhodnutí, lze však říci, že všechna 

rozhodnutí, jež mají procesní či jiný význam103 (všechny rozsudky, usnesení 

rozšířených a specializovaných senátů, aj.). 

 

Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je jedním z nástrojů pro zajištění 

jednoty rozhodování soudů ve správním soudnictví104. V ust. § 22 soudního řádu 

správního je uveden demonstrativní výčet toho, co by se ve Sbírce mělo 

zveřejňovat - vybraná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a krajských soudů, 

stanoviska a zásadní usnesení Nejvyššího správního soudu. Podrobná pravidla pro 

vydávání Sbírky jsou stanovena v Jednacím řádu Nejvyššího správního soudu, 

který tento demonstrativní výčet dále rozšiřuje např. o rozsudky rozšířeného senátu 

a jeho usnesení, pokud rozšířený senát nerozhodne, že se ve sbírce publikovat 

nemají105. Sbírka vychází každý měsíc od prosince 2003, přičemž je vydávána v 

tištěné podobě, na internetu jsou dostupné pouze právní věty ve sbírce 

publikovaných rozhodnutí106. Výběr judikátů ke zveřejnění ve sbírce probíhá 

způsobem upraveným v §§ 80-85 Jednacího řádu Nejvyššího správního soudu, a to 

tak, že redakční rada složená ze členů určených předsedou soudu (v současné době 

jsou všichni její členové soudci Nejvyššího správního soudu) projedná na základě 

připomínek obdržených od soudců a asistentů soudců právní věty připravené 

oddělením dokumentace a analytiky a určí, které právní věty toto oddělení má 

upravit do podoby judikátů. O publikaci takto upravených judikátů pak rozhoduje 

plénum Nejvyššího správního soudu. Oproti rozhodnutím zveřejňovaným v 

databázi Nejvyššího správního soudu jsou tedy judikáty publikované ve sbírce 

                                                 
101 Formulář pro vyhledávání rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je k dispozici na těchto 

internetových stránkách: 
http://nssoud.cz/main0Col.aspx?cls=JudikaturaSimpleSearch&pageSource=0&menu=188. 

102 Tamtéž. 
103 § 38 směrnice předsedy Nejvyššího správního soudu č. 9/2011, Kancelářský a spisový řád 

Nejvyššího správního soudu. 
104 Viz Nejvyšší správní soud. O Sbírce rozhodnutí. Dostupné online: http://www.nssoud.cz/O-

Sbirce-rozhodnuti/art/555?menu=265#null.  
105 § 76 Jednacího řádu Nejvyššího správního soudu ve znění účinném od 1. 1. 2015, dostupné 

online: http://www.nssoud.cz/dokumenty/jednaci_rad_2014.pdf.  
106 Nejvyšší správní soud. Archiv sbírky rozhodnutí. Dostupné online: 

http://nssoud.cz/main2Col.aspx?cls=SbirkaList&menu=266&archiv=1.   
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redakčně kráceny, v některých případech jsou pak ve sbírce zveřejňovány pouze 

právní věty rozhodnutí. Ve sbírce publikovaná rozhodnutí nemají větší váhu než 

rozhodnutí ve sbírce nepublikovaná, lze však říci, že mají větší argumentační dopad 

ve vztahu k judikatuře krajských soudů, neboť se opírají o autoritu rozhodnutí pléna 

celého soudu107. I z tohoto důvodu tak lze publikaci rozhodnutí ve sbírce považovat 

za jeden z nástrojů sjednocování judikatury soudů ve správním soudnictví. Význam 

publikace rozhodnutí ve Sbírce editované soudci soudu, jehož rozhodnutí jsou v ní 

publikována, vyvstává i v mezinárodním srovnání - zatímco český systém má 

mnoho společného s publikací rozhodnutí v německy hovořících zemích108, 

v zemích common law jsou rozhodnutí zpravidla publikována bez zásadnější 

ingerence soudů a soudců. Např. v Anglii a Walesu je publikace soudních 

rozhodnutí již tradičně delegována na neziskovou organizaci ICLR109, ve 

Spojených státech amerických se hojně využívá jak publikací oficiálních, tak 

neoficiálních (tradičně např. databáze WestLaw)110. 

  

                                                 
107 MOLEK, Pavel. Judikatura ve správním právu. c. d. str. 391. 
108 Rozhodnutí Federálního správního soudu Spolkové republiky Německo jsou publikována také 

ve sbírce editované soudci daného sodu, více viz informace uvedená na internetových 
stránkách daného soudu: http://www.bverwg.de/entscheidungen/suche_bestand.php. 

109 The Incorporated Council of Law Reporting for England and Whales, více viz online: 
http://www.iclr.co.uk/news-events/about-us/.  

110 Elias Stephen; Levinkind Susan. Legal Research: How to Find & Understand the Law. 11th ed., 
Berkeley: Nolo, 2003. str. 8/3. V případě Spojených států amerických je však nutné 
poznamenat, že vliv např. soudců Nejvyššího soudu na konečnou publikovanou verzi 
rozhodnutí také není nezanedbatelný. Nejvyšší soud USA svá rozhodnutí nejprve zveřejňuje na 
svých internetových stránkách, přičemž trvá i několik let než jsou publikována v oficiální 
sbírce rozhodnutí (en. United States Reports). Soudci Nejvyššího soudu pak mohou v mezidobí 
využít možnost text rozhodnutí či disentu pozměnit. Tuto praxi kritizuje např. harvardský 
profesor Lazarus, neboť se tak dle něj děje bez přesných pravidel a do značné míry mimo 
pozornost veřejnosti. Více viz Lazarus, Richard J. The (Non)Finality of Supreme Court 
Opinions. Harvard Law Review. 2014. Vol. 128, Issue 540. str. 608. 
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3. DOKTRINÁLNÍ PŘÍSTUPY K PRÁVNÍ ARGUMENTACI 
 

V následující kapitole se pokusím o vysvětlení toho, co si lze představit pod 

pojmem právní argumentace, jejíž součástí je též aplikace a interpretace práva 

soudci. V první části se tak zaměřím na základní atributy právní argumentace a 

historický vývoj různých přístupů k této disciplíně, ve druhé se pak budu věnovat 

různým přístupům k právní argumentaci v rámci soudního diskurzu, a to jak z 

pohledu soudcovské ideologie aplikace práva, tak z hlediska různých strategií 

soudcovské aplikace práva ve vztahu k jeho formalistickým aspektům. 

 

3.1. Výklad práva 
 

V této podkapitole nejprve vysvětlím základní pojmy, které se právní argumentace 

týkají, od obecného pojetí právní argumentace po její pojetí v právu. Krátce také 

představím historickou genezi různých doktrinálních přístupů k právní metodologii, 

načež v závěru kapitoly pojednám o různých doktrinálních přístupech k jejich 

hierarchizaci. 

 

3.1.1. O argumentaci obecně 

 

Argumentací se obecně rozumí uvádění důvodů pro určité tvrzení111. Ota 

Weinberger argumentaci definuje jako "racionální postup, kterým určujeme a 

odůvodňujeme své přesvědčení, nebo kterým přesvědčujeme své posluchače.112" 

Viktor Knapp na tuto definici navazuje a dále ji rozvádí "Argumentací se tedy... 

rozumí jednak odůvodnění vlastního přesvědčení o něčem, třeba i bez úmyslu 

přesvědčit o tom někoho jiného, ale i přesvědčování někoho o něčem, aniž o tom 

nutně byl přesvědčen ten sám, kdo přesvědčuje, tedy argumentuje.113" Teoretik 

argumentace Frans H. van Eemeren argumentaci popisuje jako jazykovou a sociální 

činnost, která je zaměřena primárně na sdělení určité informace jiným lidem a 

racionální činnost založenou na intelektuální úvaze114. Ze strukturálního hlediska se 

                                                 
111 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. str. 138. 
112 WEIBERGER, Ota. Základy právní logiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. str. 214. 
113 KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 1995. str. 167. 
114 VAN EEMEREN, Frans H.; GROOTENDORST, Rob. A Systematic Theory of Argumentation. 
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argumentace skládá z předkládání premis a závěrů, které lze chápat syntakticky 

jako výroky, potažmo věty, které mohou být provázány logickou strukturou (závěry 

vyplývají z premis). Sémanticky pak premisy a výroky lze chápat jako nositele 

informačního obsahu, tedy ve smyslu významu sdělované informace115.  

 

Z výše citované definice argumentace Viktora Knappa je patrné, že účel 

argumentace může být různorodý, lze argumentovat ve prospěch názoru či 

přesvědčení vlastního, či někoho jiného. Osoba, která argumentuje, tak nemusí být 

nutně vnitřně s předkládanými argumenty ztotožněna, nicméně užívá argumentace 

k tomu, aby své tvrzení ospravedlnila, tedy aby poskytla adresátovi těchto tvrzení 

určité informace, které by příp. mohly vést ke změně jeho názoru na předmět 

komunikace. Tomáš Sobek s odkazem na současnou teorii obecné argumentace 

rozlišuje tři funkce, které argumentace plní, a jež jsou chápány jako obecně 

přijímané. Konkrétně se jedná o rétorický, konsenzuální a epistemický přístup k 

argumentaci116. V rámci rétorického přístupu je argumentace pojímána jako snaha o 

přesvědčení adresáta argumentace, a to bez ohledu na to, zda ten, kdo argumentuje, 

je s předestřenými argumenty ztotožněn117. Konsenzuální pojetí argumentace pak 

argumentaci chápe jako dialog, který má určitou strukturu a vnitřní standardy 

určující jaké argumenty jsou v diskuzi přípustné, tedy jaké argumenty jsou pro 

účastníky dialogu akceptovatelné. Epistemický přístup akcentuje poznání pravdy, 

primárním hodnotícím kritériem argumentace tak není přesvědčení někoho o svém 

tvrzení (rétorická funkce), ani obecný konsensus na procesu či výsledku 

argumentace (konsenzuální funkce), ale především v tom, že argumenty jsou 

způsobilé podpořit oprávněné přesvědčení, tedy že existují dobré epistemické 

důvody věřit v pravdivost předkládaných premis118. 

 

Právní argumentace je pak činnost ve výše uvedeném smyslu, která je užita v 

právní praxi. Účel této argumentace závisí na postavení osoby, jež argumentuje. 

Primárním účelem argumentace advokáta je dle Tomáše Sobka spíše rétorické 

přesvědčení adresáta argumentace o svém tvrzení, což vyplývá z povahy jeho 

                                                                                                                                        
Cambridge: Cambridge University Press, 2004. str. 2. 

115 SOBEK, Tomáš. Argumenty teorie práva. Praha: Ústav státu a práva, 2008. str. 12. 
116 Tamtéž, str. 21. 
117 Tamtéž, str. 22. 
118 Tamtéž. 
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činnosti, jejímž cílem je ochrana zájmů klienta v mezích zákonných prostředků, jež 

mu jsou k dispozici. Na druhou stranu argumentace soudce je spíše epistemické 

povahy, neboť jejím cílem je zajištění aplikace práva, která je alespoň minimálně 

spravedlivá a objektivní119. V tomto ohledu Sobek odkazuje např. na Giovanniho 

Tuzeta, který o spravedlnosti v soudních rozhodnutích hovoří jako o epistemické 

spravedlnosti v kontrastu se spravedlností politickou120. 

 

Viktor Knapp spatřuje i v argumentaci soudce spíše účel rétorický, podobně Neil 

MacCormick, který spatřuje smysl právní argumentace v přesvědčivosti 

předkládaných argumentů121, a to v tom smyslu, že minimální aspirací právní 

argumentace může být alespoň odlišení odůvodněných argumentů od 

neodůvodněných122. Ke konsenzuálnímu přístupu k účelu právní argumentace se z 

českých autorů kloní např. Pavel Holländer, jenž hovoří o účelu právní argumentace 

soudů jako o účelu právního diskurzu, "...jehož institucionálním vyjádřením je 

soudní (správní) řízení..." a jehož cílem je "dosažení konsenzu o strukturování 

normativního a právně-argumentačního prostoru řešeného případu...123" 

 

Tomáš Sobek ve své knize Argumenty teorie práva uvádí, že argumentací je kromě 

jazykového projevu možno též chápat úsudek, čili myšlenkový pochod v mysli 

aktéra, který vede k zachování či změně postoje toho, kdo úsudek činí124. Viděno 

prizmatem tohoto psychologického prvku právní argumentace, můžeme též hovořit 

o právním myšlení, či uvažování o právu (en. legal reasoning
125). Mezi právními 

teoretiky nepanuje zcela shoda na tom, zda se právní uvažování, resp. tvorba 

právního úsudku, liší od uvažování v rámci teorie praktického diskurzu. Např. 

Frederick Schauer zastává názor, že uvažování právníků je ve své podstatě co do 

                                                 
119 Tamtéž, příp. srovn. s KNAPP, Viktor. Teorie práva. c. d. str. 168. 
120 Tamtéž, str. 21. 
121 MACCORMICK, Neil. Legal Reasoning and Legal Theory. Oxford: Oxford University Press, 

2003. str. x. 
122 Tamtéž, str. 251. 
123 HOLLÄNDER, Pavel. Ústavněprávní argumentace: ohlédnutí po deseti letech Ústavního soudu. 

Praha: Linde, a.s., 2003. str. 67. 
124 SOBEK, Tomáš. Argumenty teorie práva. c. d. str. 14. 
125 Byť pojetí tohoto pojmu může být v anglofonních právních systémech širší, viz např. Stanford 

Encyclopedia of Philosophy. Interpretation and Coherence in Legal Reasoning. Příspěvek ve 
znění aktualizace ze dne 10. února 2010. Dostupné online: 
http://plato.stanford.edu/entries/legal-reas-interpret/, kde se uvádí, že právním myšlením je 
obecně vnímáno jednak uvažování vedoucí ke stanovení obsahu práva, jednak uvažování, které 
po stanovení obsahu práva následuje a vede k formulaci soudního rozhodnutí. 
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struktury a způsobu tvorby úsudku stejné jako uvažování neprávníků. To v čem 

však spatřuje specifika uvažování právníka je především jeho jistá neintuitivnost, 

tedy že právník si svůj právní názor tvoří s vědomým omezení daných právním 

systémem126. Také Robert Alexy hovoří o právní argumentaci, či spíše o právním 

uvažování, jako o "...jazykové činnosti, která se odehrává v mnoha různých 

situacích od soudních síní po přednáškové místnosti.127" Na rozdíl od Schauera 

však právní uvažování od obecného praktického diskurzu odlišuje, když hovoří o 

tzv. tezi speciálního případu (en. special case thesis). Dle Alexyho se právní 

uvažování vyznačuje tím, že se zabývá primárně praktickými otázkami, které jsou 

diskutovány z epistemologického hlediska a tedy s vědomím širších omezení, které 

k danému případu náleží128.  

 

3.1.2. Výklad práva 

 

Výkladem je obecně chápáno "přikládání významu znakům.129" Výklad práva je tak 

obecně pojímán jako racionální (intelektuální) aktivita, jíž je přiřazován význam 

právnímu textu130. Pojmy "výkladu" a "interpretace"" jsou významově zaměnitelné, 

část právní nauky však rozlišuje termín "interpretace práva" a "právní interpretace" 

či "interpretace v právu" a to tak, že termínu "interpretace práva" přisuzuje užší 

význam ve smyslu přisuzování významu pramenům práva, zatímco termínům 

"právní interpretace" a "interpretace v právu" význam širší, který zahrnuje též 

přisuzování významu skutkovým okolnostem131. Filip Melzer o tomto rozlišení 

                                                 
126 "... termín "právní uvažování" se vztahuje na uvažování podmnožiny osob účastných na 

právním systému a na dále pak na podmnožinu toho, o čem tato podmnožina osob uvažuje." 
SCHAUER, Frederick; SPELLMAN, Barbara, A. Legal Reasoning. University of Virginia School 
of Law, Public Law and Legal Theory Working Paper Series 2012-09. Dostupné online: 
http://ssrn.com/abstract=2000788. str. 4. 

127 ALEXY, Robert, A Theory of Legal Argumentation: The Theory of Rational Discourse as Theory 
of Legal Argumentation. Oxford: Oxford University Press, 2010. str. 14. 

128 Tamtéž, str. 212. 
129 KNAPP, Viktor. Teorie práva. c. d. str. 168. 
130 BARAK, Aharon. Purposive Interpretation in Law. Princeton: Princeton University Press, 2005. 

str. 4. 
131 HLOUCH, Lukáš. Teorie a realita právní interpretace. Brno, 2008. Disertační práce. Masarykova 

univerzita, Právnická fakulta, Katedra právní teorie. Vedoucí práce Miloš Večeřa. Dostupné 
online: http://is.muni.cz/th/41242/pravf_d/. str. 19, srov. s BARAK, Aharon. Purposive 
Interpretation in Law. c. d. str. 4-5. Aharon Barak rozlišení na užší a širší pojetí interpretace 
spatřuje spíše v omezení pojmu právní interpretace na právně nejasné pojmy (užší pojetí) a 
veškerý právně relevantní text. Sám se pak kloní spíše k širšímu pojetí, protože skutečnost, že o 
významu nějakého textu nejsou pochybnosti, je dle Baraka též výsledkem interpretace. 
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hovoří již na úrovni vymezení pojmu právní argumentace, jež se zabývá jak 

argumenty právními (tvrzení o významu právních předpisů), tak argumenty 

skutkovými. Právní metodologii, pak chápe jako teorii právní argumentace v 

právních otázkách, přičemž právě v rámci takto vymezené právní argumentace se 

zabývá metodami výkladu práva132. Ve skutečnosti existuje celá řada definic právní 

interpretace, které se odvíjí především od pojetí práva jako takového v díle daného 

autora. V tomto ohledu za zmínku stojí práce Ronalda Dworkina, který je z tohoto 

do značné míry výjimkou, neboť ani tak nedefinuje interpretaci s pomocí práva, 

jako spíše právo pomocí interpretace, neboť interpretaci považuje za něco, v čem se 

mohou právníci učit z oblasti literární teorie133. Předmětem této práce je však 

výklad práva ve výše uvedeném užším smyslu, tedy zaměřený na výklad pramenů 

práva jako součásti právní argumentace v procesu aplikace práva134.  

 

3.1.2.1. Subjekt výkladu práva 
 

Chápeme-li obecně výklad jako myšlenkovou činnost v rámci procesu 

argumentace, můžeme říci, že subjektem výkladu práva je vždy myslící bytost 

schopná logického úsudku o právu, tedy člověk (s vědomím omezenosti znalostí o 

jiných inteligentních formách života ve vesmíru)135. S přihlédnutím k postavení 

takového člověka v rámci různých společenských institucí pak lze přikládat 

dotčenému výkladu různý význam. Viktor Knapp např. hovoří o výkladu 

soukromém (výklad běžného smrtelníka), výkladu autentickém  (či legálním), který 

je ze své podstaty závazný a vychází od normotvůrce (jedná se tedy o výklad, který 

v českém moderním právu nemá praktického uplatnění), výkladu soudním, který je 

dle Knappa právně závazný především inter partes (závaznost erga omnes je dle 

Knappa dána pouze silou přesvědčivosti odůvodnění soudního rozhodnutí), výkladu 

                                                 
132 MELZER, Filip. Metodologie nalézání práva, Úvod do právní argumentace. 2. vyd. Praha: C.H. 

Beck, 2011. str. 11. 
133 DWORKIN, Ronald. Law as Interpretation. Texas Law Review. 1982. Vol. 60, Issue 60. str. 527 a 

násl. Blíže k právnímu interpretivismu např. zde: Stanford Encyclopedia of Philosphy. Legal 
Interpretivism. Příspěvek ve znění ze dne 29. dubna 2014. Dostupné online: 
http://plato.stanford.edu/entries/law-interpretivist/. S tímto pojetím práva souvisí např. i 
predikční teorie práva Olivera Wendella Holmese, ml., který právo definoval jako "... predikci 
toho, co soudy ve skutečnosti udělají a nic více..." Citováno dle FULLER, Lon L. Morálka 
práva. Praha: Oikoymenh, 1998. str. 100. 

134 HOLLÄNDER, Pavel. Ústavněprávní argumentace: ohlédnutí po deseti letech Ústavního soudu. 
c. d. str. 53 

135 HLOUCH, Lukáš. Teorie a realita právní interpretace. c. d. str. 19. 
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vědeckém, jenž je ze své podstaty nezávazný, a výkladu konstantním, který vyplývá 

z ustálené judikatury soudů136. Z tohoto pohledu se tato práce zabývá především 

výkladem soudním, včetně výkladu konstantního. 

 

3.1.2.2. Objekt výkladu práva 
 

Objekty právní interpretace mají charakter jazykových skutečností, které svou 

formou nemusí být omezené pouze podobou přirozeného jazyka, ale mohou mít 

podobu i jiných znakových systémů (např. dopravní značky), za nimiž se skrývá 

normativní věta137. Podobné znakové systémy však mívají svůj význam 

zaznamenán také ve formě psaného textu v příslušných právních předpisech, v 

prostředí psaného práva se proto tradičně za objekt výkladu práva chápe text. Aleš 

Gerloch v této souvislosti hovoří přímo o interpretaci textu právních předpisů a 

jiných psaných pramenů práva138, které označuje za primární objekt interpretace. 

Sekundárními objekty interpretace dle Gerlocha jsou především hodnoty, principy, 

tradice a doktrína139. Jan Wintr k tomuto výčtu pak přidává s odkazem na další 

autory i jiné sekundární objekty výkladu, jako je např. účel zákona, judikatura, 

ekonomické či sociologické poznatky140. Za normativní základ rozlišení objektů 

interpretace na primární a sekundární Jan Wintr označuje čl. 95 odst. 1 Ústavy, 

kterým se stanoví vázanost soudce zákonem a mezinárodní smlouvou, která je 

součástí právního řádu141. 

 

Jinak k předmětu výkladu práva přistupuje Pavel Holländer, který v souvislosti s 

otázkou vymezení předmětu interpretace jednoduchého práva142 zmiňuje teoretický 

spor o to, zda je předmětem interpretace norma jako smysl volního aktu, nebo text 

samotný s tím, že interpretaci pouhého textu považuje za pojetí výkladu, které již 

                                                 
136 KNAPP, Viktor. Teorie práva. c. d. str. 169. 
137 HLOUCH, Lukáš. Teorie a realita právní interpretace. c. d. str. 20. 
138 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. c. d. str. 128. 
139 Tamtéž, str. 131. 
140 WINTR, Jan. Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium, 2013. str. 17. 
141 Tamtéž, str. 18. 
142 HOLLÄNDER, Pavel. Ústavněprávní argumentace: ohlédnutí po deseti letech Ústavního soudu. 

c. d. str. 53 a 55. U práva ústavního pak Holländer hovoří o předmětu interpretace jako o 
principech, nikoli o normách, které vyplývají z ústavněprávní úpravy základních lidských 
práva a svobod a institucionálního uspořádání státu. 
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právní doktrína překonala143. Tento rozpor tkví v pojetí vztahu právní normy a 

právního předpisu. Filip Melzer v tomto ohledu hovoří o triviálním pojetí právní 

normy, které ztotožňuje právní normu s právním předpisem (což podle něj vede k 

omezení zkoumání významu právní normy na jazykové prostředky), a komplexní 

pojetí právní normy, jež chápe normativní věty právního předpisu pouze jako 

nástroj komunikace obsahu právní normy (ke zjištění obsahu takto pojímaných 

norem je zpravidla třeba užití širšího spektra interpretačních metod)144. 

Charakteristické pro tento doktrinální spor je také to, že z hlediska objektu výkladu 

práva triviální pojetí právní normy činí právní normu objektem interpretace práva, 

zatímco komplexní pojetí právní normy hovoří o právní normě jako o výstupu 

interpretace145. Lukáš Hlouch zase odlišuje právní věty zdrojové, které jsou 

objektem interpretace, a právní věty výkladové, jež jsou výstupem interpretace, a 

jako takové jsou výstupem kreativní činnosti interpreta, jíž interpret 

zprostředkovává vlastní porozumění obsahu právní normy146. 

 

3.1.3. Doktrinální přístupy k výkladu práva 

 

Viktor Knapp ve své knize Teorie práva zmiňuje dvojí přístup k interpretaci práva, 

a to přístup kognitivistický, jehož cílem může být úplné poznání zákona (Zeiller), 

rekonstrukce myšlenky, která je v zákonu obsazena (Savigny) či zjištění smyslu 

zákona (Unger)147, a přístup explikativní, který se věnuje především vysvětlování 

nejasného textu (Pescatore)148. Knapp sám se domnívá, že k výkladu práva je třeba 

přistupovat s využitím obou výše zmíněných přístupů s tím, že explikativnímu 

přístupu vytýká nepřiměřenou subjektivizaci ve vztahu k určení toho, co ten, kdo 

                                                 
143 Tamtéž, str. 54. Holländer dále rozlišuje mezi výkladem úplných právních norem, jejichž 

všechny části jsou v právním řádu explicitně uvedeny, a výkladem neúplných právních norem, 
jejichž některé části z právního řádu vyčíst přímo nelze. Výklad neúplných právních norem se 
dále člení na výklad v reakci na zjištění mezer v právu (a to jak pravých, tak nepravých), kdy 
se otevírá prostor pro dotváření práva, a výklad, kdy je možné chybějící část normy z právního 
řádu implicitně dovodit.  

144 MELZER, Filip. Metodologie nalézání práva, Úvod do právní argumentace. c. d. str. 41. Na str. 
43 k tomuto Melzer přímo uvádí: "... právní norma je tedy výsledkem nalézání práva (tj. 
výkladu či dotváření práva), nikoli jeho východiskem, a jako takovou ji proto nelze ztotožňovat 
s větou v právním předpise." 

145 HLOUCH, Lukáš. Teorie a realita právní interpretace. c. d. str. 20, srov. s Barak, A., Purposive 
Interpretation in Law, Princeton University Press, Princeton: 2005, str. 94-95. 

146 Tamtéž, str. 21. 
147 KNAPP, Viktor. Teorie práva. c. d. str. 168. 
148 Tamtéž, str. 169. 
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výklad činí, považuje za nejasné149. Význam explikativního výkladu práva je pak 

dle Knappa dán tím, kdo právo vykládá, tedy subjektem interpretace (viz výše). 

 

V obdobném duchu výklad práva pojímá např. francouzský právní teoretik Michel 

Troper, který právní výklad chápe jako akt znalosti (za předpokladu existence 

rozumem poznatelného právního textu) nebo jako akt vůle toho, kdo výklad provádí 

(význam textu se u takového pojetí upozaďuje na úkor významu, který mu interpret 

přikládá). Sám Troper je příznivcem spíše druhého výše uvedeného pojetí výkladu 

práva, přičemž největší význam připisuje právně závaznému výkladu k tomu 

příslušných státních orgánů150. 

 

Lukáš Hlouch Knappovo rozdělení doktrinálních přístupů k výkladu práva kritizuje, 

neboť jej považuje za příliš ovlivněné klasickým kritériem příslušnosti k 

pozitivistickému či přirozenoprávnímu právnímu myšlení. Místo toho navrhuje 

rozdělení doktrinálních přístupů podle cíle výkladu na subjektivistické (cílem 

výkladu je zjištění vůle zákonodárce, která je obsahem právního pravidla) a na 

objektivistické (cílem výkladu je zjištění rozumného smyslu interpretovaného 

textu)151. Mezi subjektivistické teorie výkladu práva Hlouch počítá právní 

pozitivismus 19. a 20. století reprezentovaný Friedrichem Carlem von Savignym, 

školou pojmové jurisprudence a dále pak školu zájmové jurisprudence, školu 

volného uvážení práva a ryzí nauku právní152. Mezi objektivistické teorie pak řadí 

výstupy práce právních filosofů a teoretiků jako jsou Gustav Radbruch, Wilhelm 

Sauer, Martin Kriele či Ronald Dworkin153. Nutno však podotknout, že Hlouch 

subjektivistický a objektivistický přístup k výkladu práva nerozlišuje pouze dle 

výkladového cíle, v obecné rovině dále uvádí, že objektivistické teorie kladou větší 

důraz na hodnotové zaměření interpretace a že jim je bližší její kognitivistické 

pojetí (poznávací schopnosti interpreta umožňují nalezení jediného správného 

řešení právního případu). Přístupy, jež překonávají rozdělení na subjektivistické a 

objektivistické teorie a jejichž východiskem je diskurz coby "argumentační řeč, pro 

                                                 
149 Tamtéž. 
150 NĚMČÁK, Vítězslav. Hlavní teze "Realistické teorie interpretace" Michela Tropera. In: HAPLA, 

Martin (ed.). Den právní teorie: Česko-slovenská doktorandská konference o teorii práva. 
Brno: Masarykova Univerzita, 2014. str. 158. 

151 HLOUCH, Lukáš. Teorie a realita právní interpretace. c. d. str. 22-23. 
152 Tamtéž, str. 23-25.  
153 Tamtéž, str. 25-27. 
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niž jsou typické určité komunikační podmínky," Hlouch označuje za diskurzivní 

právní interpretace154. Také Filip Melzer staví celou svou koncepci metodologie 

výkladu právních předpisů na rozlišení výkladových cílů, o tom však blížeji v 

následující kapitole. 

 

V teorii práva obecně panuje relativní shoda ohledně toho, jaké základní metody 

právní metodologie k výkladu práva nabízí. Spor ovšem vyvolává otázka, do jaké 

míry lze metody výkladu práva seřadit do hierarchické struktury. Na následujících 

řádcích proto jednotlivé metody zmíním v rámci popisu jejich historické geneze, 

jak ji ve své výše citované knize popsal Jan Wintr, následovat pak bude určité 

rozškatulkování těchto přístupů do kategorií, jež se užívají např. i v anglosaské 

právní teorii. 

 

Jan Wintr v úvodní kapitole k metodám interpretace práva uvádí, že na přelomu 17. 

a 18. století Christian Thomasius a Just Henning Boehmer pojednávají o 

dvouprvkovém modelu metod interpretace práva, který se zabýval metodou 

gramatického výkladu a metodou logického výkladu. Zatímco gramatický výklad 

byl chápán jako rozbor slov a jejich vzájemných vazeb, logický výklad byl pojímán 

nepokrytě šířeji a to tak, že obsahoval jak výklad teleologický, tak historický155.  

 

Základ současného pojetí metod interpretace práva položil zakladatel německé 

historické právní školy Friedrich Carl von Savigny, který škálu ve své době 

uznávaných interpretačních metod (výklad gramatický a logický) rozšířil o výklad 

historický a systematický156. Gramatický výklad v jeho pojetí se opět zabýval 

významem slov, logický výklad však byl vymezen úžeji než ve dvouprvkovém 

modelu a zabýval se především rekonstrukcí logických vazeb mezi částmi 

myšlenky. Předmětem historického výkladu v Savignyho pojetí byla situace v době 

přijetí zákona a stav, na nějž zákon reagoval. V rámci systematického výkladu pak 

byly předmětem zkoumání vnitřní souvislosti, "které spojují všechny právní 

instituty a právní normy k jedné velké jednotě157." Teleologickou metodu do svého 

                                                 
154 Tamtéž, str. 28, blíže však kapitola V, str. 126 a násl. 
155 WINTR, Jan. Metody a zásady interpretace práva. c. d. str. 20. 
156 Tamtéž, str. 19. 
157 HOLLÄNDER, Pavel. Ústavněprávní argumentace: ohlédnutí po deseti letech Ústavního soudu. 

c. d. str. 26. 
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výčtu Savigny nezahrnul, zabýval se jí nicméně ve své analýze neurčitých právních 

pojmů158.  

 

Zatímco dvouprvkový systém si udržel své užití ve francouzské doktríně, model 

Savignyho byl inspirací pro následné úvahy o právní metodologii v oblasti 

středoevropského kontinentálního práva159. V německy hovořícím právním 

prostředí však tento model doznal určité změny vlivem Franze Bydlinského, který 

hovoří o gramatickém, systematickém, historickém a objektivně-teleologickém 

výkladu, přičemž do výkladu gramatického zahrnuje též výklad logický ve smyslu 

zkoumání logických vazeb160.  

 

V českém právním prostředí ze Savignyho členění vycházel např. Viktor Knapp, 

který ve své knize Teorie práva rozlišil metody gramatické, logické, systematické a 

historické161. Logický výklad se v Knappově pojetí omezuje na užití tzv. 

"zvláštních argumentů právní logiky," jimiž míní argumenty a contrario, per 

analogiam, a fortiori a reductio ad absurdum
162. V rámci historického výkladu pak 

hovoří též o výkladu teleologickém ve smyslu záměru zákonodárce163. S 

významným členěním metod interpretace práva poté přišel Aleš Gerloch, který dělí 

metody interpretace na metody standardní (výklad gramatický, logický, včetně výše 

uvedených "zvláštních argumentů právní logiky" a systematický) a nadstandardní 

(výklad historický, teleologický a nově též výklad komparativní)164. Nadstandardní 

metody dle Gerlocha mají doplňkovou funkci, a jako takové nemusí být vždy 

použity, přičemž v případě rozporu s výstupem standardních interpretačních metod 

musí být dle Gerlocha užito výkladu dosaženého standardními interpretačními 

metodami165. 

 

                                                 
158 Tamtéž. 
159 WINTR, Jan. Metody a zásady interpretace práva. c. d. str. 19. 
160 Tamtéž, str. 20. 
161 KNAPP, Viktor. Teorie práva. c. d. str. 171. 
162 WINTR, Jan. Metody a zásady interpretace práva. c. d. str. 22. Jan Wintr v této souvislosti 

uvádí, že označení těchto argumentů za logické dnes již neobstojí a odkazuje na práce Jiřího 
Čapka a Františka Cvrčka, který s odvoláním na Chaïma Perlmana tyto argumenty označuje za 
argumenty rétorické. srov. s SOBEK, Tomáš. Argumenty teorie práva. c. d. str. 43. Tomáš 
Sobek tyto argumenty spíše řadí mezi argumenty teleologické. 

163 Tamtéž, str. 23, srov. s KNAPP, Viktor. Teorie práva. c. d. str. 171. 
164 Tamtéž, str. 24, srov. s GERLOCH, Aleš. Teorie práva. c. d. str. 134. 
165 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. c. d. str. 134 a 137. 
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Tato práce vychází především z literatury mladší generace českých právních 

teoretiků, jimiž jsou Filip Melzer, Jan Wintr a Lukáš Hlouch. Filip Melzer staví 

svou metodologickou koncepci výkladu práva na výkladu sémantických nejasností 

právního jazyka. Ve své knize Metodologie nalézání práva vyzdvihuje význam 

výkladových cílů pro práci s jednotlivými výkladovými metodami, neboť metody 

chápe jako způsoby dosažení výkladového cíle, přičemž rozlišuje historický 

subjektivně výkladový cíl (zjištění reálné vůle zákonodárce), recentní subjektivně 

výkladový cíl (jaká by pravděpodobně byla vůle zákonodárce, pokud by předpis 

tvořil dnes), recentní objektivní výkladový cíl (jaký objektivní význam má 

interpretovaný text pro adresáta regulace) a historický objektivní výkladový cíl 

(zkoumání objektivního významu textu pro adresáta regulace)166. Pro jejich 

uplatnění v českém právním řádu zdůrazňuje nutnost přezkumu legitimity těchto 

cílů, přičemž dochází k závěru, že v českém právním prostředí je legitimní užití 

subjektivně historického a objektivně recentního výkladového cíle167. Tyto cíle jsou 

pak realizovány užitím metod subjektivně historického výkladu (subjektivně 

historický výkladový cíl), objektivně teleologického výkladu (objektivně recentní 

výkladový cíl) a formálně systematického výkladu (objektivně recentní výkladový 

cíl). 

 

Lukáš Hlouch ve své disertační práci, která byla knižně publikována v roce 2011, 

hovoří o interpretačních metodách jako o aspektech výkladu s tím, že různí autoři v 

tomto ohledu užívají různou terminologii, tudíž označení těchto jevů za aspekty mu 

přijde přiléhavější168. Hlouch své aspekty výkladu člení na klasické a 

nadstandardní, přičemž v rámci klasických metod pojednává o aspektu jazykovém, 

systematickém, logickém a teleologickém. Za nadstandardní aspekty výkladu 

považuje komparativní výklad, ústavně konformní výklad, eurokonformní výklad a 

princip proporcionality. 

 

Jan Wintr ve své knize vychází z principiálního charakteru interpretačních metod a 

v tomto ohledu se hlásí k názoru Filipa Melzera, který právní metodologii také 

                                                 
166 MELZER, Filip. Metodologie nalézání práva, Úvod do právní argumentace. c. d. str. 82-85. 
167 Tamtéž, str. 86. 
168 HLOUCH, Lukáš. Teorie a realita právní interpretace. c. d. str. 169.  
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přičítá normativní charakter169. O principech právní interpretace Wintr hovoří jako 

o metanormách, které se nevztahují k obsahu právního řádu, nýbrž k zacházení s 

právními normami170. Svůj přehled výkladových metod člení na výklad jazykový, 

systematický, historický a teleologický. V rámci každé výkladové metody Wintr 

identifikuje hlavní výkladové principy - princip doslovného výkladu (jazykový 

výklad), princip hierarchie právního řádu, princip bezrozpornosti právního řádu, 

princip vyloučení redundance, princip úplnosti právního řádu, princip systematiky 

zákonodárství, princip doktrinálního členění právního řádu (systematický výklad), 

princip vůle zákonodárce (historický výklad) a princip e ratione legis (výklad 

teleologický). K jednotlivým takto formulovaným principům přiřazuje Wintr další 

dílčí interpretační zásady (celkem čtyřicet devět), které dělí dle stupně jejich 

závaznosti na zásady striktně závazné, od níž se interpret nesmí odchýlit (např. 

zásada ústavně konformního výkladu), zásady závazné, jejichž opominutí by bylo 

protiprávní, nicméně může být z této zásady v poměřování s jinými zásadami 

ustoupeno (např. zásada výkladu podle obecného jazyka), zásady relevantní, které 

by měly být použity, ale jejich opominutí není protiprávní (např. zásada lex 

specialis) a zásady podpůrné (např. zásada komparativního výkladu). 

 

3.1.3.1. Snahy o hierarchizaci výkladových metod 
 

Vedou-li různé metody interpretace práva k různým výstupům, je třeba zvážit, 

kterému výstupu, potažmo metodě, má dát interpret přednost. Jan Wintr tento 

problém ve své výše citované knize označuje za jeden z nejtěžších, s nímž se musí 

právní metodologie vypořádat, zároveň však uznává, že v jeho řešení nepanuje 

shoda v teorii ani v praxi171. Wintr proto nabízí zevrubný přehled základních čtyř 

doktrinálních přístupů, jež se tímto problémem zabývají. Jedná se textualismus, 

jehož zastánci upřednostňují jazykově-systematický výklad, intencionalismus, který 

klade největší důraz na záměr zákonodárce, tedy historický výklad, 

funkcionalismus, spočívající v preferenci teleologického výkladu, a metodologický 

pluralismus, jenž na základě konkrétních okolností řešeného případu umožňuje se 

                                                 
169 WINTR, Jan. Metody a zásady interpretace práva. c. d. str. 27,  srov. s MELZER, Filip. 

Metodologie nalézání práva, Úvod do právní argumentace. c. d. str. 11. 
170 Tamtéž, str. 30. 
171 Tamtéž, str. 168-209. 
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přiklonit tu k jedné tu k jiné metodě výkladu172. 

 

Textualismem je zpravidla chápán teoretický přístup k interpretaci právních textů, 

který upřednostňuje tzv. prostý smysl textu právního předpisu173. Prostým smyslem 

je pak míněn význam textu, který by textu připsal běžný člověk znalý jazyka, ve 

kterém je text napsán, a jenž si uvědomuje, že čte text právního předpisu174, 

hlavním principem textualismu je tak snaha o co největší zachování principu právní 

jistoty. Jak bylo uvedeno výše, preferovanou výkladovou metodou tohoto 

teoretického konceptu je jazykově-systematický výklad. "Text je právo a proto 

textu musí být dbáno," píše Antonin Scalia, nedávno zesnulý soudce Nejvyššího 

soudu USA a známý zastánce textualismu175. Nicméně právě Scalia se také důrazně 

vymezuje oproti dezinterpretaci textualismu jakožto doktríny upřednostňující 

doslovný výklad bez systematického kontextu daného právního předpisu. Tento 

přístup označuje za konstrukcionismus a považuje jej za hlavní příčinu toho, proč je 

textualismus jako takový v anglosaském prostředí nepříliš oblíbený176. Jan Wintr 

uvádí následující námitky vůči textualismu: (1) zákon je nevyhnutelně mezerovitý, 

neboť složitost života znemožňuje, aby zákon dostatečně postihl všechny problémy, 

s nimiž se člověk může setkat, (2) argument agentem, tedy že pokud nejsou 

dostatečně kodifikovaná interpretační pravidla, není zřejmé, zda si zákonodárce 

přeje textualistického soudce, ba naopak - spíše upřednostní soudce, který vlastně 

spolupracuje se zákonodárcem, když právní předpis dotváří (ust. § 2 českého 

občanského zákoníku je v tomto ohledu zásadně anti-textualistické177), (3) 

                                                 
172 Tamtéž, str. 182. 
173 DAUGHERTY, Candidus. Textualism in: Encyclopedia of the United States Supreme Court. 

Prepublication Draft, 2008. Dostupné online: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1097711.   

174 SOLUM, Lawrence. Legal Theory Lexicon: Textualism. Příspěvek na blogu Legal Theory ze dne 
13. května 2012. Dostupné online: http://lsolum.typepad.com/legaltheory/2012/05/legal-
theory-lexicon-textualism.html.  

175 SCALIA, Antonin. A  Matter of Interpretation. Princeton: Princeton University Press, 1997. str. 
22. 

176 Tamtéž, str. 23-24. 
177 Ust. § 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů: (1) Každé 

ustanovení soukromého práva lze vykládat jenom ve shodě s Listinou základních práv a 
svobod a ústavním pořádkem vůbec, se zásadami, na nichž spočívá tento zákon, jakož i s 
trvalým zřetelem k hodnotám, které se tím chrání. Rozejde-li se výklad jednotlivého ustanovení 
pouze podle jeho slov s tímto příkazem, musí mu ustoupit. (2)  Zákonnému ustanovení nelze 
přikládat jiný význam, než jaký plyne z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti a z 
jasného úmyslu zákonodárce; nikdo se však nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho 
smyslu. (3) Výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí 
vést ke krutosti nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění. 
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povinnost ústavně konformního výkladu, zvláště v situaci, kdy Ústavní soud dle své 

ustálené judikatury178 nepřistupuje k derogaci právního předpisu, pokud je možné 

jej vykládat v souladu s Ústavou179. 

 

Intencionalismus se oproti textualismu v americké právní doktríně vymezuje 

především tím, že zatímco textualisté si v rámci interpretace právního textu kladou 

za cíl zjistit "objektivní" význam textu právního předpisu, intencionalisté se snaží 

zjistit "subjektivní" úmysl zákonodárce180. Úmyslu zákonodárce intencionalisté 

přisuzují největší význam na základě principu dělby moci, podle kterého 

demokraticky zvolený zákonodárce je hlavním normotvůrcem demokratické 

společnosti. Jan Wintr společně s Tomášem Sobkem zmiňuje rozlišení 

intencionalistické doktríny na tzv. originalisty, kteří hledají vůli zákonodárce v době 

vzniku právního předpisu, a kontrafaktualisty, kteří se snaží zjistit, jak by 

zákonodárce danou problematiku upravil, pokud by byl znalý okolností konkrétního 

případu181. Intencionalismus je dnes spíše opuštěnou teorií, která byla nejvíce ctěna 

v americkém právním prostředí po dobu prvních dvou staletí existence USA182. 

Dnes pak intencionalistický přístup může přicházet v úvahu především při 

interpretaci nových zákonných textů. Melzer proti tomuto přístupu namítá např. to, 

že zákonodárcem je v moderních demokratických společnostech především 

kolektivní orgán, jehož jednotná vůle je nad rámec textu schváleného zákona velmi 

špatně zjistitelná183. Obecně lze spíše říci, že koncept vůle zákonodárce vyjádřené v 

doprovodných dokumentech užitých při přípravě zákona je pak pouze odvozeným 

konstruktem dílčích vůlí jednotlivých účastníků legislativního procesu184.  

 

Jak bylo uvedeno výše, funkcionalismus se vyznačuje preferencí teleologického 

výkladu práva, jako takový tak upřednostňuje výklad práva, který respektuje 

princip jednotného právního řádu čili požadavek jeho bezrozpornosti či jeho 

                                                 
178 Nález Ústavního soudu ze dne 4. února 1997 sp. zn. Pl. ÚS 21/96, publikováno pod č. 63/1997 

Sb. 
179 WINTR, Jan. Metody a zásady interpretace práva. c. d. str. 184-185. 
180 NELSON, Caleb. What Is Textualism? Virginia Law Review. 2005. Vol. 91, Dostupné online: 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=606424. str. 2. 
181 WINTR, Jan. Metody a zásady interpretace práva. c. d. str. 187, srov. SOBEK, Tomáš. 

Argumenty teorie práva. c. d. str. 228-232. 
182 Cross, F. B., The Theory and Practice of Statutory Interpretation, Stanford University Press, 

Stanford: 2009, str. 10, cit. dle WINTR, Jan. Metody a zásady interpretace práva. c. d. str. 187. 
183 MELZER, Filip. Metodologie nalézání práva, Úvod do právní argumentace. c. d. str. 120. 
184 NELSON, Caleb. What Is Textualism? c. d. str. 18. 
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hodnotové koherence185. V českém právním prostředí by bylo možné k 

funkcionalistům zařadit právě Filipa Melzera, který objektivně teleologický výklad 

postavil právě na vrchol pyramidy interpretačních metod. Činí tak na základě 

poměřování nikoli samotných interpretačních metod, ale na základě poměřování 

právních principů, jež slouží k jejich legitimizaci186. V první fázi tak Melzer 

poměřuje metody dle jejich výkladového cíle - subjektivně historický výkladový cíl 

opírající se o princip dělby moci a demokratický princip a objektivně recentní 

výkladový cíl, který hledá svou legitimizaci v principu právní jistoty a v principu 

přizpůsobení práva novým společenským podmínkám, s tím, že právě objektivně 

recentní výkladový cíl v tomto srovnání obstojí lépe. Melzer výkladové cíle 

poměřuje na základě zohlednění principu, že každý nese odpovědnost za sféru 

svého vlivu: „Tvorba práva náleží v první řadě na základě principu dělby moci a 

demokratického principu demokraticky zvolenému zákonodárci. Jenom on je 

oprávněn formulovat normativní věty, které mají podobu zákona. Pokud je však 

formuloval neurčitě či v rozporu se základními východisky celého právního řádu, 

jde o pochybení ve sféře jeho vlivu, která jde k jeho tíži. Naproti tomu pro adresáta 

právní normy je formulace těchto normativních vět hotovou věcí, kterou nemohl 

přímo nijak ovlivnit. Uvedenou kolizi principů je proto třeba řešit "k tíži 

zákonodárce," neboli v neprospěch principu, který reprezentuje jeho zájmy, tj. v 

neprospěch principu dělby moci. Právě z tohoto důvodu je nutné dát přednost 

principu právní jistoty před principem dělby moci, což znamená upřednostnění 

recentně objektivního výkladového cíle před subjektivně historickým výkladovým 

cílem187." V rámci objektivně recentního výkladového cíle Melzer rozlišuje 

argumenty objektivně teleologické založené na principu hodnotové bezrozpornosti 

právního řádu a argumenty formálně systematické odvolávající se na princip právní 

jistoty. Z jejich poměřování v Melzerově podání vychází vítězně právě argumenty 

objektivně teleologické, neboť zjištěné rozpory v právním řádu princip právní 

jistoty neposilují, naopak jím otřásají. Čím širší je pak pojetí práva v očích 

interpreta, tím vyšší je riziko, že se s podobnými rozpory setká (jak bylo zmíněno 

výše, Melzer je v tomto ohledu zastáncem pojetí práva, které se neomezuje pouze 

na text právních předpisů, ale zahrnuje také principy, hodnoty a účely v právu 

                                                 
185 WINTR, Jan. Metody a zásady interpretace práva. c. d. str. 194 srov. s MELZER, Filip. 

Metodologie nalézání práva, Úvod do právní argumentace. c. d. str. 153. 
186 MELZER, Filip. Metodologie nalézání práva, Úvod do právní argumentace. c. d. str. 200. 
187 MELZER, Filip. Metodologie nalézání práva, Úvod do právní argumentace. c. d. str. 201-202. 
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obsažené)188. Tradiční námitkou proti bezvýhradnému upřednostnění 

teleologického výkladu pak je ztížená kontrolovatelnost rozhodování soudce, který 

se může snáze uchýlit ke svévoli189. I proto např. Melzer stanoví určitá pravidla, 

kdy jazykový výklad nad dobře odůvodněným teleologickým výkladem převáží (v 

případě protichůdnosti textu právního předpisu a jeho rozumného účelu) - pokud je 

jazykový výklad podpořen též jednoznačným historickým výkladem 

nezpochybněným společenským vývojem a pokud je dotváření práva cestou 

analogie či teleologické redukce explicitně zakázáno190.  

 

Metodologický pluralismus nepřistupuje k hierarchii výkladových metod tak 

dogmaticky, jako výše uvedené přístupy, naopak závaznou hierarchii výkladových 

metod do značné míry popírá, neboť stojí na přesvědčení, že až okolnosti 

konkrétního řešeného případu jsou určující pro to, která z interpretačních metod v 

daném případě převáží. Jan Wintr mezi příznivce metodologického pluralismu 

uvádí např. Franka Crosse, který se společně s Morellem Mullinsem domnívá, že 

analytická schémata a ustálený soubor pojmů užitých v odůvodnění soudních 

rozhodnutí jsou samy o sobě dostatečnou zárukou pro to, aby jejich rozhodnutí byla 

předvídatelná, aniž by se přiklonili k některému z výše uvedených přístupů 

jednoznačně upřednostňujících konkrétní výkladové metody191. Jan Wintr v tomto 

ohledu upozorňuje též na slova Fredericka Schauera, který je přesvědčen, že i 

rozhodnutí odůvodněné teleologickými argumenty bývá formalistického charakteru 

v tom smyslu, že se opírají o principy v právním řádu ukotvené, nikoli o hodnoty 

vlastní např. jen konkrétnímu soudci192. O úspěchu interpretační metody v 

konkrétním případě tak zpravidla rozhoduje to, do jaké míry daný výsledek 

podporují výstupy i jiných interpretačních metod193, a to s přihlédnutím k právnímu 

odvětví, v rámci něhož je konkrétní případ řešen (např. v trestním právu hmotném 

má jazykový výklad obecně vyšší váhu než v právu občanském). Při řešení 

jednoduchých případů tak zpravidla dochází k souznění všech výše uvedených 

přístupů, potažmo metod, které preferují. Na druhou stranu nejvíce sporů vyvolává 
                                                 
188 MELZER, Filip. Metodologie nalézání práva, Úvod do právní argumentace. c. d. str. 204. 
189 WINTR, Jan. Metody a zásady interpretace práva. c. d. str. 197. 
190 WINTR, Jan. Metody a zásady interpretace práva. c. d. str. 196. 
191 WINTR, Jan. Metody a zásady interpretace práva. c. d. str. 203. 
192 SCHAUER, Frederick. Thinking Like a Lawyer: A New Introduction to Legal Reasoning. 

London: Harvard University Press, 2009. str. 32-33, cit. dle WINTR, Jan. Metody a zásady 
interpretace práva. c. d. str. 203. 

193 WINTR, Jan. Metody a zásady interpretace práva. c. d. str. 204. 
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řešení případů, které jsou složité, tedy u kterých taková shoda nepanuje194. Obecně 

lze tedy shrnout, že užitá interpretace práva musí být především přesvědčivá. Z 

českých právních teoretiků se k tomuto způsobu výkladu práva kloní např. Jan 

Wintr195 či Zdeněk Kühn, který pokusy o hierarchizaci metodologie výkladu práva 

odmítá: „V praxi se posléze uváděná dichotomie metod výkladu práva ukazuje jako 

zcela nevyhovující, stejně jako se ukazuje jako nevyhovující jakýkoliv pokus o 

vytvoření obecné hierarchie metod výkladu práva. Výklad práva je totiž 

kontextuální, nelze jej jakkoli naprogramovat, a jediné, co je v tomto aspektu jisté, 

je tak jen to, že jazyková metoda výkladu práva je, slovy Ústavního soudu ČR 

„prvotním přiblížením se“ k významu interpretovaného ustanovení. Doktrína může 

tuto nejistotu maximálně snížit, argumentaci strukturovat, naznačit v obecné rovině 

určitá pravidla přednosti při konfliktu interpretačních pravidel, který však nikdy 

nebudou vyjímatelná. Realistická metodologie však neaspiruje na eliminaci výběru, 

který každý interpret z podstaty věci má196.“ 

  

                                                 
194 Ronald Dworkin složité případy vymezuje jako případy, které nelze rozhodnout na základě 

žádného známého právního pravidla, a je tak nutné buď vygenerovat pravidlo nové odvíjející 
se od politických argumentů, nebo zpětně formulovat již existující pravidlo s využitím 
právních principů (DWORKIN, Ronald. Taking Rights Seriously. Harvard: Harvard University 
Press, 1977. str. 83.).  Podobně složité případy pojímá např. Horst Ehmke, podle něhož lze v 
rámci kontinentálního práva řešit jednoduché případy odkazem na text zákona jako postačující 
vyjádření právní normy, zatímco u složitých případů je k dotvoření obsahu právní normy užito 
interpretace (citováno dle HOLLÄNDER, Pavel. Ústavněprávní argumentace: ohlédnutí po 
deseti letech Ústavního soudu. c. d. str. 17.). Pavel Holländer pak definuje složitý případ, jako 
případ, pro jehož vyřešení není normativní úprava dostatečná a běžné aplikační metody vedou 
k odlišným důsledkům (HOLLÄNDER, Pavel. Ústavněprávní argumentace: ohlédnutí po 
deseti letech Ústavního soudu. c. d. str. 16.). Filip Melzer o jednoduchém případu hovoří v 
rámci jazykového výkladu jako o případu, který spadá do jádra interpretovaného pojmu, 
přičemž k určení toho, zda se jedná o složitý případ, je nutné užití výkladu v sémantickém 
smyslu vyjasňování nejasností (MELZER, Filip. Metodologie nalézání práva, Úvod do právní 
argumentace. c. d. str. 109.). Frederick Schauer rozlišuje jednoduché a složité případy jednak 
podle toho, zda interpretovaný právní text nabízí pro vyřešení případu uspokojivou odpověď 
(jednoduché případy), nebo poskytuje odpověď špatnou potažmo žádnou (složité případy), 
jinde pak o složitých případech hovoří jako případech, kterými se z definice zabývají soudy, 
neboť předpokládá, že do soudního sporu nepůjdou dvě strany, které se shodnou na interpretaci 
právních předpisů a svých vzájemných právech a povinnostech (SCHAUER, Frederick. Thinking 
Like a Lawyer: A New Introduction to Legal Reasoning. c. d. str. 22 a 157.). Tomáš Sobek vidí 
rozdíl mezi jednoduchým a složitým případem v tom, že jednoduchý případ vychází z nesporné 
normativní premisy a je tak normativně determinovaný pramenem práva, zatímco u složitého 
případu je třeba normativní premisy teprve identifikovat a posoudit (hodnotovou úvahou) 
(SOBEK, Tomáš. Argumenty teorie práva. c. d. str. 257.). 

195 WINTR, Jan. Metody a zásady interpretace práva. c. d. str. 202. 
196 KÜHN, Zdeněk. Formalistické a neformalistické strategie středoevropské justice po roce 1989. 

c. d. str. 437. Stejný text cituje též Jan Wintr ve své výše citované knize na str. 168. 
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3.2. Strategie soudní argumentace 
 

Ve vztahu k výše uvedenému je aplikace práva soudy či soudcovská aplikace práva 

výkladem práva, jehož subjektem je soud, potažmo soudce. V předchozí 

podkapitole jsme nastínili i různé doktrinální názory na účel argumentace a různé 

přístupy k právní argumentaci obecně. V této kapitole se budeme zabývat 

doktrinálním pojetím soudcovské aplikace práva, strategií adjudikace, a to ve 

smyslu soudcovské ideologie aplikace práva tak, jak o ní hovoří ve svých dílech 

např. Zdeněk Kühn či Jerzy Wróblewski. 

 

3.2.1. Aplikace práva soudy 

 

Wróblewski ve svých úvahách o soudcovské aplikaci práva rozlišuje dva základní 

doktrinální přístupy, resp. modely - jednak modely deskriptivní a dále modely 

normativní. Deskriptivní modely se dle Wróblewského zabývají především popisem 

procesu tvorby rozhodnutí soudu, a to buď na základě přístupu generalizujícího či 

teoretického. Generalizující pojetí deskriptivního modelu soudcovské aplikace 

práva představuje aplikaci práva soudem jako proces zevšeobecnění empirických 

dat, ať již zjištěných v rámci projednávání případu či v souvislosti se zkoumáním 

psychologických a funkcionalistických aspektů rozhodování soudce, potažmo 

soudu197. Teoretické pojetí deskriptivního modelu soudcovské aplikace práva pak 

Wróblewski chápe jako užití teorie vyšší úrovně zobecnění (např. právní teorie 

operuje na nižší úrovni zobecnění než obecná informační teorie)198.  

 

Oproti deskriptivním modelům aplikace práva se normativní model aplikace práva 

nezabývá ani tak popisem procesu tvorby rozhodnutí, jako spíše stanovením 

standardů toho, jak by měli soudci právo řádně aplikovat. Normativní modely 

aplikace práva tak vychází z axiologického pojetí účelu soudcovské argumentace a 

mohou být formulovány na základě různých hodnotových systémů. Každý z 

normativních modelů dle Wróblewského obsahuje vlastní ideologii aplikace práva 

soudcem, přičemž v závislosti na použitém hodnotovém modelu jde o ideologii buď 

                                                 
197 WRÓBLEWSKI, Jerzy. The Judicial Application of Law. Dordrecht: Kluwer Academic Publisher, 

1992. str. 25. 
198 Tamtéž, str. 26. 
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právní či mimoprávní199. Na základě tohoto rozlišení pak Wróblewski rozlišuje dva 

normativní modely soudcovské aplikace práva nižší úrovně - model legalistický, 

založený na výstupech právní dogmatiky, a model extralegální, který zohledňuje 

existenci určitých mimoprávních metod (např. metod interpretačních) nebo hodnot, 

jež by měly být soudem při aplikaci práva zohledněny. Model extralegální aplikace 

práva soudem pak dále Wróblewski dělí na model vázané aplikace práva, který 

spočívá v následování modelu legalistického, model volné aplikace práva, jenž je k 

legalistickému modelu do značné míry v opozici a model legální a racionální 

aplikace práva, který legalistický model respektuje, obohacuje jej však o určité 

aspekty extralegálního normativního modelu neobsažené v modelu legalistickém200. 

 

3.2.2. Ideologie soudcovské aplikace práva 

 

Wróblewski se ve svých dílech zabývá ideologií soudcovské aplikace práva ve 

smyslu základního zdroje pro činění axiologických rozhodnutí souvisejících s 

činností soudce, která Wróblewski chápe jako potvrzení role soudce v procesu 

aplikace práva a jako potvrzení jeho odpovědnosti v rámci tohoto procesu201. 

Ideologie soudcovské aplikace práva je v pojetí Wróblewského založena na potřebě 

ospravedlnění či odůvodnění (en. justification) toho, jak soudce právo aplikuje202. 

Srozumitelnější vysvětlení pojmu ideologie soudcovské aplikace práva nabízí ve 

své knize Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu a 

transformace Zdeněk Kühn: "Soudcovská ideologie aplikace práva je tvořena 

komplexními vztahy vznikajícími při interakcích mezi názory právní doktríny, 

politické rétoriky o dělbě moci, očekáváním široké právní komunity i společnosti 

jako celku, v neposlední řadě též autoreflexí samotných soudců203." 

 

Pohybujeme-li se na půdorysu výše vymezených teoretických modelů soudcovské 

aplikace práva, lze říci, že v souvislosti s ideologií soudcovské aplikace práva 

hovoříme o extralegálních normativních modelech aplikace práva soudcem. 

                                                 
199 Tamtéž.  
200 Tamtéž, str. 27. 
201 Tamtéž, str. 6. 
202 Tamtéž, str. 266. 
203 KÜHN, Zdeněk. Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu a transformace: 

Analýza příčin postkomunistické právní krize. Praha: C.H. Beck, 2005. str. 1. 
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Dějinami evropské teorie práva se pak jako červená nit line spor mezi zastánci 

klonícími se spíše k ideologii vázané aplikace práva nebo spíše k ideologii volné 

aplikace práva, tedy spor o to, do jaké míry je validita právních norem apriorně 

určitelná či nikoli204. Wróblewski v tomto ohledu hovoří o legalitě formální 

(legalita stricto sensu) a materiální (substantivní), přičemž formální posouzení 

legality spatřuje v posouzení souladu jednání s platnou právní normou, zatímco 

materiální posouzení legality chápe jako posouzení souladu jednání s platnou 

právní normou za předpokladu, že ta je řádně axiologicky zdůvodněna205. Z této 

úvahy Wróblewski odvozuje svou systematiku ideologií aplikace práva soudcem na 

základě úrovně zapojení axiologického úsudku. Rozlišuje tak (1) ideologie se 

slabým zapojením axiologického úsudku, podle kterých soudce přistupuje k 

hodnotám vyjádřeným v právních pravidlech neutrálně a rozhoduje tak především 

formálně legálně, (2) ideologie založené na "silném obecném uznání" hodnot 

obsažených v právu, jež umožňuje soudci rozhodnout v souladu s konceptem 

formální legality, a (3) ideologie pracující se "silným konkrétním uznáním" 

axiologie obsažené v právu, jež umožňuje soudci rozhodnout v souladu s interními 

hodnotami právních norem, které soudce při posuzování konkrétního případu 

hodnotí dle konceptu materiální legality206. Výše uvedené extralegální ideologie 

aplikace práva pak Wróblewski analyzuje na základě čtyř faktorů, jimiž jsou 

vázanost soudce právními pravidly a důvody, které určují jejich funkci (normativní 

hledisko), pojetí pojmu "vázanost", tedy odpověď na otázku, zda je rozhodnutí 

právními pravidly striktně determinováno nebo zda má zvláštní význam v závislosti 

na užití jiných extralegálních standardů (teoretické hledisko), deskriptivní analýza 

zkoumající výskyt výše uvedených normativních a teoretických faktorů v 

konkrétních rozhodnutích (deskriptivní hledisko) a konečně právně-politické 

hledisko dávající odpověď na otázku, do jaké míry je dobré, aby rozhodnutí soudu 

bylo determinováno právními pravidly207.  

 

3.2.2.1. Ideologie vázané aplikace práva 

 

Ideologie vázané aplikace práva je dle Wróblewského produktem právního 
                                                 
204 Tamtéž, str. 2. 
205 WRÓBLEWSKI, Jerzy. The Judicial Application of Law. c. d. str. 268. 
206 Tamtéž. 
207 Tamtéž, str. 274. 
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pozitivismu a klasického liberalismu208. Zdeněk Kühn hovoří o produktu 

racionalismu a pozitivismu osmnáctého století209, přičemž ve vztahu k pozitivismu 

s odkazem na Bobbia210 rozlišuje následující tři aspekty pozitivismu, jež přispěly k 

formování ideologie vázané aplikace práva nejvíce. Jedná se jednak o 

metodologický pozitivismus zdůrazňující dogmatický přístup k právu oddělující 

právo od mimoprávních systémů, jednak o teoretický pozitivismus, který právo 

chápe jako příkaz suveréna, zákon pojímá jako základní pramen práva a interpretací 

rozumí především mechanickou aplikaci logických pravidel. Třetím aspektem 

pozitivismu, který se podílel na utváření ideologie vázané aplikace práva pak je 

ideologický pozitivismus zdůrazňující povinnost adresátů norem následovat 

právo211. 

 

Z výše nastíněného normativního hlediska je ideologie vázané aplikace práva dle 

Wróblewského typická striktní vázaností soudce právními pravidly, přičemž 

rozhodnutí soudu je těmito pravidly determinováno. V tomto ohledu tak tato 

ideologie vykazuje určitý kognitivistický aspekt, neboť právní systém chápe jako 

celek kodifikovaných pravidel, který je vnitřně bezrozporný a úplný. V tomto 

ohledu do značné míry ideologie vázané aplikace práva souzní s výše popsaným 

textualistickým přístupem k právní interpretaci. Činnost soudce je tak vnímána jako 

mechanická aplikace právních pravidel, rozhodnutí soudce je jen jejich logickým 

důsledkem212. Nutno říci, že k tomuto Wróblewski poznamenává, že takové pojetí 

činnosti soudce je sice často prezentováno jako deskriptivní, nicméně je odlišné od 

právní praxe a má tak spíše normativní charakter213. 

 

3.2.2.2. Ideologie volné aplikace práva 

 

Ideologie volné aplikace práva je dle Wróblewského negací ideologie vázané 

                                                 
208 Tamtéž, str. 273. 
209 KÜHN, Zdeněk. Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu a transformace: 

Analýza příčin postkomunistické právní krize. c. d. str. 4. 
210 BOBBIO, Norberto. Il positivismo guiridico. Turin: 1979, citováno dle KÜHN, Zdeněk. 

Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu a transformace: Analýza příčin 
postkomunistické právní krize. c. d. str. 4. 

211 KÜHN, Zdeněk. Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu a transformace: 
Analýza příčin postkomunistické právní krize. c. d. str. 4. 

212 WRÓBLEWSKI, Jerzy. The Judicial Application of Law. c. d. str. 278. 
213 Tamtéž, str. 280. 
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aplikace práva, přičemž ideologii volné aplikace práva považuje do značné míry za 

projev krize právního pozitivismu. Wróblewski ve své práci hovoří o několika 

stupních radikalismu této ideologie soudcovské aplikace práva, Kühn její 

nejradikálnější podobu, kdy soudce rozhoduje výlučně na základě své hodnotové 

koncepce založené na bipolárním úsudku správné/nesprávné, označuje za extrémně 

anti-formalistickou. Oba pak shodně ideologii volné aplikace práva ve své 

nejradikálnější podobě nepovažují za realizovatelnou, neboť vede k popření 

principu právní jistoty. Jako taková je ideologie volné aplikace práva v právní 

doktríně vnímána spíše jako menšinová záležitost, k níž se kloní pouze část 

právních realistů a tzv. critical legal studies214. Obecná právní pravidla dle této 

ideologie totiž nehrají v činnosti soudce takřka žádnou roli, soudce se rozhoduje 

především na základě svého hodnotového úsudku o tom, co je dobré či co je 

špatné215. Právní pravidla jsou dle ideologie volné aplikace práva pojímána jako 

pouhé "náměty" či "schémata", jež, pokud jim je připisována nějaká závaznost, 

vymezují pouze mantinely volného uvážení soudu. Právní systém není pojímán 

jako komplexní bezrozporný celek, je zdůrazňována neurčitost kodifikovaných 

právních pravidel a neúplnost právního systému jako takového. Ve svých méně 

radikálních podobách se pak ideologie volné aplikace práva blíží výše popsanému 

funkcionalistickému přístupu k právní interpretaci. S tím se pak pojí i přístup, podle 

kterého soudce nemůže konkrétní řešený případ nerozhodnout s odkazem na 

neúplnost zákona či technické pochybení zákonodárce, neboť absence takového 

rozhodnutí by znamenalo odepření spravedlnosti216.  

 

3.2.2.3. Ideologie racionální a legální aplikace práva 
 

V souvislosti s nástupem totalitních režimů a jejich přístupem k právu jako 

takovému došlo po roce 1945 v západním právním myšlení k určitému odklonu od 

ideologie vázané aplikace práva. V tomto období právo přestávalo být chápáno jako 

statický systém založený na formální validitě (legalitě), pozornost dobové doktríny 

začala být věnována také jeho dynamickému aspektu spočívajícímu v jeho 

diskurzivní podobě. Posilování úlohy soudu v rámci systému dělby moci bylo v této 
                                                 
214 KÜHN, Zdeněk. Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu a transformace: 

Analýza příčin postkomunistické právní krize. c. d. str. 13. 
215 Tamtéž, str. 6, srov. s WRÓBLEWSKI, Jerzy. The Judicial Application of Law. c. d. str. 286. 
216 WRÓBLEWSKI, Jerzy. The Judicial Application of Law. c. d. str. 288. 
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době vnímáno jako posílení demokracie a systému brzd a protiváh, neboť zákonný 

pozitivismus byl považován jednak po zkušenosti s nástupem nacismu v 

předválečném Německu za nebezpečný pro demokracii217, jednak za nepraktický. 

Ideologie vázané aplikace práva vycházející z politického hlediska z klasického 

liberalismu nebyla nadále kompatibilní s moderním intervencionalistickým státem. 

Rozmach ústavněprávní a správněprávní regulace, rozšiřování působnosti pro 

správní uvážení orgánů veřejné moci, včetně soudů - to vše vedlo k tomu, že 

"zákonný pozitivismus se stal ne pouze nežádoucím, ale v prvé řadě nemožným218." 

K významnému oslabení ideologie vázané aplikace práva dále přispěla svou měrou 

též globalizace, evropská integrace a s ní související nárůst vlivu právní 

komparatistiky. K tomu Kühn ve své výše citované knize poznamenává: 

"Srovnávací právo je mocným nástrojem proti dogmatickému pojímání práva. 

Srovnávací právo totiž demonstruje relativitu právních závěrů, zpochybňuje 

zdánlivě nezpochybnitelná právní řešení a schémata. Současně ukazuje, že 

předpokládaná diverzita evropských modelů není ani tak diverzitou řešení 

jednotlivých kauz jako spíše diverzitou právních doktrín k řešení těchto kauz 

vedoucích219." 

 

Veškeré tyto procesy vedly tedy k tomu, že dříve převládající ideologie vázané 

aplikace práva byla soudní praxí v západním právním myšlení převážně opuštěna. 

Nebyla však nahrazena ideologií volné aplikace práva. Nástupcem ideologie vázané 

aplikace práva se stala nyní dominantní ideologie racionální a legální aplikace 

práva. Tato ideologie je postavena na dvou základních hodnotách, jež jsou ze své 

podstaty formálního charakteru - na zásadě legality a racionality220. Legalitou 

Wróblewski míní formální legalitu (validitu), která přijímá nutnost konformity 

soudního rozhodnutí s pozitivním platným právem. Racionalitou pak Wróblewski 

chápe řádné odůvodnění rozhodovací činnosti a rozlišuje jednak racionalitu interní 

ve smyslu vnitřní konzistence rozhodnutí, jednak racionalitu externí, jež bere v 

potaz paradigmata nejen právní vědy, ale také věd neprávních, pokud jejich 

                                                 
217 KÜHN, Zdeněk. Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu a transformace: 

Analýza příčin postkomunistické právní krize. c. d. str. 10. 
218 Tamtéž, str. 17. 
219 Tamtéž, str. 12. 
220 WRÓBLEWSKI, Jerzy. The Judicial Application of Law. c. d. str. 306. 
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hodnotové vymezení odpovídá hodnotám daného právního systému221. O ideologii 

legální a racionální interpretace práva lze také hovořit jako o ontologické 

rekonstrukci reálného fungování ideologie vázané aplikace práva, která formální 

validitu či legalitu chápe jako určitý ideál, který je však v praxi nedosažitelný222. 

Pro ideologii legální a racionální aplikace práva je dále charakteristické to, že 

zachovává rozdíl mezi tvorbou práva a jeho aplikací, u činnosti soudce však 

respektuje praktickou potřebu právo vykládat a v omezených případech i 

dotvářet223. 

 

3.2.3. Formalistické a neformalistické strategie aplikace práva 

 

V rámci diskurzu o soudcovské aplikaci práva se o vázané aplikaci práva zpravidla 

hovoří ve spojení s formalismem, který je sám často spojován s právním 

pozitivismem v odborném diskurzu právních teoretiků. Lze však říci, že takřka 

všichni účastníci těchto diskuzí se shodnou na tom, že formalismus jako takový je 

pojem neutrální v tom smyslu, že určitý stupeň formalismu je jedním z definičních 

znaků pojmu práva a jako takový je vítaným výdobytkem moderní společnosti 18. a 

19. století související s přechodem od feudalismu dřívějších let224. Brian Leiter 

formalistické právní teorie definuje jako ty, které chápou právo jako racionálně 

komplexní celek umožňující soudci rozhodnout v konkrétní věci, aniž by užíval 

jiných argumentů, a které soudcovskou aplikaci práva chápou jako autonomní 

způsob uvažování od obecného racionálního diskurzu (viz výše)225. Leiter od těchto 

teorií odlišuje "vulgární formalismus", se kterým je tradičně ztotožňována 

soudcovská aplikace práva, jež se omezuje na mechanické deduktivní uvažování 

opírající se výhradně o text formálně uznávaných pramenů práva226. Na stejném 

místě však upozorňuje, že z právních teoretiků dnes již nikdo tento přístup k právu 

neobhajuje. Podobně Tomáš Sobek ve své knize Argumenty teorie práva 

                                                 
221 Tamté, str. 311. 
222 KÜHN, Zdeněk. Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu a transformace: 

Analýza příčin postkomunistické právní krize. c. d. str. 13. 
223 WRÓBLEWSKI, Jerzy. The Judicial Application of Law. c. d. str. 307. 
224 KÜHN, Zdeněk. Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu a transformace: 

Analýza příčin postkomunistické právní krize. c. d. str. 4 srov. např. s SOBEK, Tomáš. 
Argumenty teorie práva. c. d. str. 244. 

225 LEITER, Brian. Legal Formalism and Legal Realism: What Is the Issue? Legal Theory. 2010. 
Vol. 16, Issue 2. str. 111-112. 

226 Tamtéž. 
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formalismus označuje za nejoblíbenější nadávku akademiků, jež svůj pejorativní 

význam získala dezinterpretací teoretických oponentů právního realismu v 

meziválečném období, v kapitole o formalismu se pak snaží formalismus jako 

takový nálepky nadávky zbavit227.  

 

Za účelem odlišení různých výše nastíněných pojetí formalismu Zdeněk Kühn 

rozlišuje tyto jeho čtyři aspekty: mandatorní formalitu, obsahovou formalitu, 

institucionální formalitu a interpretační formalitu228. Mandatorní formalitu chápe 

jako znak moderního práva a předpoklad každého rozumně fungujícího právního 

systému, jenž (zdánlivě) omezuje jinak neuzavřenou množinu standardů. 

Mandatorní formalita je založena na přednosti formálního argumentu před 

materiálním argumentem, tedy argumentem, který není v právu formálně ukotven. 

"Soudce rozhoduje o tom, co je správné, na základě zákonodárcovy úvahy o tom, 

co je dobré229." Možnost prolomení této zásady přichází v extrémních případech, 

jazykem Ústavního soudu v "... důsledku svévole... anebo v důsledku interpretace, 

jež je v extrémním rozporu s principy spravedlnosti (např. přepjatý 

formalismus)...230" Praktickým problémem spojovaným s mandatorní formalitou 

tak není to, zda norma má mít přednost před tím, co soudce považuje za správné, 

ale spíše to, nakolik při interpretaci právní normy lze to, co považuje za správné 

zohlednit231. 

 

Obsahovou formalitu Kühn vymezuje jako preferenci jednoznačných právních 

norem před normami, jež interpretovi dávají prostor pro úvahu. Soudce rozhodující 

obsahově formálně tak neaplikuje právní normy, jež v právu ukotvují např. právní 

principy nebo neurčité právní pojmy. "Zamlčují se tu totiž hodnotové úvahy, 

namísto kterých se předstírá pouhá dedukce. Interpret tu učinil hodnotový výběr, 

                                                 
227 SOBEK, Tomáš. Argumenty teorie práva. c. d. str. 246. 
228 KÜHN, Zdeněk. Formalistické a neformalistické strategie středoevropské justice po roce 1989. 

c. d. str. 434-439, srov. s KÜHN, Zdeněk. Aplikace práva soudcem v éře středoevropského 
komunismu a transformace: Analýza příčin postkomunistické právní krize. c. d. str. 4 srov. 
např. s SOBEK, Tomáš. Argumenty teorie práva. c. d. str. 4-8. 

229 KÜHN, Zdeněk. Formalistické a neformalistické strategie středoevropské justice po roce 1989. 
c. d. str. 434. 

230 Nález Ústavního soudu ze sp. zn. III. ÚS 224/98 ze dne 8. července 1999, publikováno pod č. N 
98/15 SbNU 17. 

231 KÜHN, Zdeněk. Formalistické a neformalistické strategie středoevropské justice po roce 1989. 
c. d. str. 435. 
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učinil tak ale skrytě232." 

 

Pod pojmem institucionální formalita Kühn chápe dogmatické pojetí pramene 

práva, jež při aplikaci práva pracuje pouze s tzv. formálními prameny233. Problém s 

uplatněním tohoto přístupu v praxi však není ani tak v koncepci formálních 

pramenů práva, jako spíše ve skutečnosti, že i některé právní předpisy vyzývají k 

aplikaci mimoprávních normativních systémů (např. pojem dobré mravy) nebo 

delegují dotváření práva na své adresáty (obchodní zvyklosti, co je v místě obvyklé, 

apod.). S tímto pak souvisí i praktický problém nalezení dělící linie mezi 

interpretací práva a jeho tvorbou234.  

 

Konečně interpretační formalita je tvořena komplexem několika různých aspektů, 

mezi něž lze dle Kühna řadit jednak formalitu metodologií interpretace práva 

spočívající ve snaze o hierarchizaci metod výkladu práva, jednak metodologický 

purismus kladoucí důraz na ty metody výkladu, které přímo pracují s textem 

(gramatický a logický výklad v pojetí Viktora Knappa). S interpretační formalitou 

pak nutně souvisí též dichotomické pojetí právní argumentace založené na rozlišení 

argumentů pro právo zcela relevantních a zcela nerelevantních, aniž by byl dán 

prostor pro úvahy týkající se argumentů mezi těmito extrémy235. 

 

Frederick Schauer si v rámci svých úvah aplikaci práva soudem klade otázku, 

nakolik má být soudce v odůvodnění svých rozhodnutí čestný236. Otázka není 

míněna jako polemika nad tím, zda může soudce ve svých rozhodnutích lhát, ale 

spíše jako úvaha nad tím, do jaké míry má soudce přiznat všechny aspekty, jež jeho 

rozhodnutí ovlivnily, od morálních hodnot po své politické přesvědčení. Schauer si 

odpovídá, že rozhodnutí soudů by měla být psána tak, aby z nich bylo patrné, na 

kterých právních normách jsou postavena, přičemž i mimoprávní normativní úvahy 

považuje za důležitou součástí odůvodnění237. Obdobnou otázku ve vztahu k 

formalismu si položil též Zdeněk Kühn, který v tomto ohledu rozlišuje 

                                                 
232 Tamtéž. 
233 Tamtéž, str. 436. 
234 Tamtéž, str. 437. 
235 Tamtéž, str. 438. 
236 SCHAUER, Frederick. Thinking Like a Lawyer: A New Introduction to Legal Reasoning. c. d. str. 

173. 
237 Tamtéž, str. 175. 
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"...formalismus, který používá formalistické argumenty a skutečně vede k 

formalistickým výsledkům...a formalismus, který používá formalistickou 

argumentaci jako zástěrku k výsledku dosaženého způsobem zcela jiným než 

formalistickým238." Poslední jmenovaný formalismus Kühn označuje za 

formalismus zdánlivý. Zdánlivý formalismus je motivován buďto vnějšími 

požadavky prostředí, v němž takto rozhodující soudce působí (např. Francie), nebo 

prostou neschopností komplexnější úvahy.  

 

Neformalistické strategie aplikace práva jsou pak definovatelné vymezením se 

oproti výše uvedeným aspektům formalismu. Jedná se tak o strategie soudcovské 

aplikace práva, "...které se zabývají účelem a smyslem normy, právněpolitickými 

důvody, pro které byla norma přijata, jejími společenskými a ekonomickými 

funkcemi..." a potažmo též jejich konformitou s ústavním pořádkem daného 

státu239. 

 

Za největší rizika přílišného formalismu z hlediska přehnaného důrazu na 

institucionální či interpretační formalitu pak lze považovat jednak jeho neblahé 

důsledky pro společnost, neboť přílišný formalismus "... redukuje schopnost práva 

efektivně regulovat lidské záležitosti v měnícím se světě240," jednak to, že přílišný 

formalismus může vést ke snížení autority soudců jako takových. Pokud soudci 

totiž nebudou schopni ve svém rozhodování reflektovat anti-formalistické pobídky 

zákonodárce (jako např. výše odkazovaný § 3 občanského zákoníku), mohou se 

dostat do situace, kdy budou ve své činnosti nedostatečně zohledňovat jeho 

hodnotové preference, čímž mohou dostat do konfliktu jak s principem právní 

jistoty, tak s principem demokratické dělby moci.  

  

                                                 
238 KÜHN, Zdeněk. Formalistické a neformalistické strategie středoevropské justice po roce 1989. 

c. d. str. 438. 
239 Tamtéž. 
240 MATCZAK, Marcin; BENCZE, Matyas; KÜHN, Zdeněk. Constitutions, EU Law and Judicial 

Strategies in the Czech Republic, Hungary and Poland. c. d. str. 97. 
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4. VÝSLEDKY VÝZKUMU 
 

Předmětem této kapitoly je prezentace výsledků kvantitativní analýzy vybraných 

publikovaných rozhodnutí správních soudů v období let 2003 až 2011 v návaznosti 

na primární výzkum, jehož výstupy byly popsány v úvodní kapitole této práce, a dle 

kritérií, jež byla blíže rozebrána tamtéž.  

 

4.1. Výsledky výzkumu 
 

Jak lze vysledovat z grafu č. 6, v období let 1999 až 2004 tvořily standardy právu 

interní celkem 71,9% užitých standardů, standardy právu externí tvořily 18,6%, 

standardy ústavní tvořily 8% a standardy práva EU činily 1,6%. V období let 2003 

až 2011 bylo zjištěno, že poměr užití standardů právu interních poklesl na 60,5% (-

11,4%), zatímco poměr užití standardů právu externích se zvýšil na 25,86% 

(+7,26%), mírněji narostl poměr užití standardů ústavních, a to na 10,25% 

(+2,25%), poměr užití standardů práva EU se ve sledovaném období více než 

zdvojnásobil na 3,39% (+1,79%). Z provedeného srovnání tak vyplývá, že 

judikatura zkoumaná v období let 2003 až 2011 v rámci této práce vykazuje 

výrazně méně formalistických znaků než judikatura zkoumaná v období let 1999 až 

2004. 

 

Graf č. 6: Poměr užitých hodnot ve zkoumaných judikátech – srovnání souhrnných 

výstupů primárního výzkumu a výzkumu provedeného v rámci této práce 

 

 

Graf č. 7 pak ukazuje vývoj poměru užití jednotlivých typů standardů ve 

zkoumaném časovém období let 2003 až 2011. Obecně je v něm možné vysledovat 
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výše nastíněný trend spočívající ve snižování poměru užití standardů právu 

interních a rostoucí trend v užití standardů právu externích a standardů práva EU. 

Poměr užití standardů ústavních byl po celé sledované období takřka konstantní. Ve 

srovnání s grafem č. 4 výše vyplývá, že ve dvou letech, v nichž se výstupy 

z primární a z této analýzy překrývají – 2003 a 2004 – byly zjištěny rozdílné 

hodnoty ve vztahu k roku 2003. Tento rozdíl je možné přičíst nízkému počtu 

judikátů, které byly předmětem přezkumu v rámci této práce (pouze 8 judikátů ze 

42 publikovaných v daném roce). 

 

Graf č. 7: Poměr užitých hodnot ve zkoumaných judikátech v průběhu období let 

2003-2011 

 

 

Zařadíme-li do skupiny standardů práva EU též standardy práva mezinárodního, 

vypadal by výsledný graf jako graf č. 8 níže. Započítáme-li do soustavy standardy 

mezinárodního práva, změní se též celkový poměr užitých standardů a to tak, že 

standardy právu interní by tvořily 58,01%, standardy právu externí 24,79%, 

standardy ústavní 9,83% a standardy práva EU a mezinárodního práva dohromady 

7,37%. Za účelem srovnání s primární studií proto užívám ukazatele bez standardů 

mezinárodního práva, které v primární studii nebyly sledovány. 
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Graf č. 8: Poměr užitých hodnot ve zkoumaných judikátech v průběhu období let 

2003-2011 

 

 

Podrobnější informace ke sledovaným hodnotám práva EU a mezinárodního práva 

však popíši až dále v této práci. 

 

Výše uvedené grafy ukazují poměr užití jednotlivých sledovaných hodnot (kolik 

procent z celkového počtu 2767 zaznamenaných užití jednotlivých standardů 

tvořily standardy jedné ze čtyř hlavních kategorií). Trochu jiný obrázek o jejich 

užití si však utvoříme, pokud se podíváme, v jakém procentu zkoumaných judikátů 

byla přítomna alespoň jedna hodnota z výše uvedených čtyř kategorií. To názorně 

ukazuje graf níže, ze kterého jasně vyplývá, že užití interních standardů si české 

soudy skutečně internalizovaly, neboť se vyskytují v celkem 99,49% případů, 

externí standardy se vyskytly v 69,52% případů, ústavní standardy ve 27,74% 

případů a standardy práva EU (včetně mezinárodního práva) se vyskytly v průměru 

v 19,69% zkoumaných případů. Velmi patrný je zde narůstající trend výskytu 

standardů právu externích, v nižší míře pak i ve vztahu ke standardům ústavním a 

standardům práva EU a mezinárodního práva. Toto zjištění pak svědčí o tom, že 

soudy ve zkoumaných rozhodnutích užívají poměrně velkou variabilitu 

sledovaných hodnot, málokdy pak v odůvodněních užijí pouze jednoho typu 

argumentu a vzdalují se tak původně indikovanému formalistickému přístupu 

k právu. 
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Graf č. 9: Procentuální vyjádření počtu rozhodnutí, v nichž se vyskytla alespoň 

jedna hodnota ze zkoumaných indikátorů rozřazených do čtyř skupin v letech 2003-

2011 

 

 

4.1.1. Rozbor užití standardů právu interních 

 

V rámci provedeného výzkumu je možné vysledovat, že jazykový výklad (ve 

smyslu jazykově sémantického a doslovného výkladu) je stále nejčastěji užívanou 

hodnotou v rámci této kategorie. Jak naznačuje graf níže, četnost jeho užití 

v průběhu posledních let kolísavě klesá. Mění se však jeho zastoupení v poměru 

k užití ostatních sledovaných hodnot právu interních, což naznačuje, že odůvodnění 

zkoumaných soudních rozhodnutí obsahuje různorodější škálu sledovaných hodnot 

i v rámci této kategorie. Konstantě vysoké je užití odkazů na judikaturu Ústavního 

soudu, kolísavou, byť mírně zvyšující se tendenci pak má poměr užití odkazů na 

odbornou literaturu. 
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Graf č. 10: Poměr užití jednotlivých standardů právu interních v čase 2003-2011 

 

 

Graf č. 11: Přehled četnosti užití standardů právu interních v čase 2003-2011 

 

  

4.1.2. Rozbor užití standardů právu externích 

 

Ze skupiny standardů právu externích bylo zaznamenáno nejčastější užití 

argumentace účelem a cílem zákona a právními principy, dále pak byla častá 

argumentace záměrem zákonodárce a funkcí zákona. Jak bylo uvedeno výše, 

argumentace beletrií se nevyskytla ani v jednom ze zkoumaných judikátů. 
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Empirické argumenty, stejně jako argumenty komparativní byly zaznamenány 

sporadicky, pouze v devíti případech byl zaznamenán odkaz na jiný normativní 

systém (např. výklad pojmu čest). Poměrně hojně zastoupená kolonka „jiné“ pak 

převážně obsahuje užití historických argumentů (např. odkazy na judikaturu 

prvorepublikového Nejvyššího správního soudu).  

 

Graf č. 12: Poměr užití jednotlivých standardů právu externích v čase 2003-2011 

 

 

Graf č. 13: Přehled četnosti užití standardů právu externích v čase 2003-2011 
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4.1.3. Rozbor užití standardů ústavních 

 

Ze sledovaných hodnot standardů ústavních bylo nejčastěji zaznamenáno užití 

odkazu na Listinu základních práv a svobod, argumentace ústavními principy a 

odkaz na ustanovení Ústavy. Princip přímé aplikace ústavy byl zjištěn spíše 

ojediněle. Skladba užití ústavních principů byla ve sledovaném období spíše 

konstantní, s výjimkou roku 2003, kdy bylo v rámci předkládané práce posouzeno 

pouze 8 judikátů, v nichž bylo užito pouze odkazů na Listinu základních práv a 

svobod a argumentace ústavními principy. 

 

Graf č. 14: Poměr užití jednotlivých standardů ústavních v čase 2003-2011 

 

 

Graf č. 15: Přehled četnosti užití standardů ústavních v čase 2003-2011 
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4.1.4. Rozbor standardů práva EU a mezinárodního práva 

 

Ve sledovaném období bylo užito celkem 204 odkazů na hodnoty sledované v rámci 

této kategorie, z nichž se 90 týkalo užití standardů práva EU. V oblasti práva EU 

byly nejčastější odkazy na primární a sekundární právní akty EU, následovány byly 

odkazy na judikaturu Soudního dvora Evropské unie, potažmo Tribunálu. Užití 

těchto standardů vykazuje kolísavě se zvyšující trend. Zvyšující se trend je možno 

zjistit též v užití standardů z oblasti mezinárodního práva, zvláště co do využití 

argumentace judikaturou mezinárodních soudů (v naprosté většině případů se 

jednalo o judikaturu Evropského soudu pro lidská práva) a argumentace úmluvami 

Rady Evropy (především Úmluvou Rady Evropy o ochraně lidských práv a 

základních svobod). Co do počtu zaznamenaných hodnot bylo stabilní užití odkazů 

na obecné mezinárodní právo a úmluvy Organizace spojených národů. Využití 

Vídeňské úmluvy o smluvním právu, jež bylo sledováno, neboť tato úmluva ve 

svých čl. 31 až 33 obsahuje preferovanou metodiku výkladu mezinárodních dohod, 

bylo ojedinělé a netýkalo se vyjasnění výkladových otázek. 

 

Graf č. 16: Poměr užití jednotlivých standardů práva EU a mezinárodního práva 
v čase 2003-2011 
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Graf č. 17: Přehled četnosti užití standardů práva EU a mezinárodního práva 

v čase 2003-2011 

 

 

4.1.5. Srovnání užití standardů Nejvyšším správním soudem a 
krajskými správními soudy 

 

Ze srovnání níže uvedených grafů vyplývá, že krajské soudy vykazují v užití 

sledovaných standardů podobné trendy jako Nejvyšší správní soud. Mírné 

odlišnosti lze vysledovat v užití standardů právu interních (krajské soudy jich 

užívají poměrně více) a v užití standardů práva EU a mezinárodního práva (těch 

naopak krajské soudy užívají méně než Nejvyšší správní soud). Překvapivý je pak 

nižší poměr užití standardů ústavního práva v judikatuře krajských soudů. 

 

Graf č. 18: Srovnání poměru užitých hodnot ve zkoumaných judikátech Nejvyššího 

správního soudu a krajských soudů v období 2003-2011 
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Graf č. 19: Poměr užitých hodnot ve zkoumaných judikátech Nejvyššího správního 

soudu v čase 2003-2011 

 

 

Graf č. 20: Přehled četnosti užití jednotlivých hodnot Nejvyšším správním soudem 

v čase 2003-2011 

 

 

Graf č. 21: Poměr užitých hodnot ve zkoumaných judikátech krajských soudů v čase 

2003-2011 
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Graf č. 22: Přehled četnosti užití jednotlivých hodnot krajskými soudy v čase 2003-

2011 

 

 

4.1.6. Užití standardů Nejvyšším správním soudem dle spisové značky241 

 

Z grafu níže lze vyčíst, že podprůměrný poměr užití standardů právu interních lze 

vysledovat především v řízeních o kasačních stížnostech, přičemž nejsou velké 

rozdíly mezi rozhodnutími o kasačních stížnostech ve věcech důchodových (sp. zn. 

Ads), daňových (sp. zn. Afs), azylových (sp. zn. Azs) či ostatních (sp. zn. As), byť i 

zde se vyskytují výjimky – v případě řízení o kasačních stížnostech ve věcech 

ochrany proti nečinnosti (sp. zn. Ans) nebo ve věcech ochrany před nezákonným 

zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu je poměr užití standardů 

právu interních výrazně vyšší než byl výše uvedený průměr Nejvyššího správního 

soudu. V případě rozhodnutí o vyloučení soudce pro podjatost (sp. zn. Nao) lze 

však úspěšně pochybovat o vypovídací hodnotě zde uvedené, neboť k této spisové 

značce bylo zpracováno pouze jedno rozhodnutí, které se převážně opíralo o 

ústavněprávní argumentaci. Nejméně formalistických prvků (standardů právu 

interních) vykazují rozhodnutí ve věcech volebních dle § 88 a násl. soudního řádu 

správního (sp. zn. Vol), což by na jednu stranu mělo být možné vysvětlit tím, že o 

těchto věcech rozhoduje rozšířený senát Nejvyššího správního soudu, nicméně 

tento trend nelze potvrdit u jiných rozhodnutí, jež také rozhoduje senát početně 

obsáhlejší než běžné věci (např. rozhodování o kompetenčních žalobách, sp. zn. 

                                                 
241 Klíčem k rozšifrování významu jednotlivých spisový značek je zpravidla rozvrh práce, viz např. 

Rozvrh práce Nejvyššího správního soudu na dobu od 1.1.2011, str. 51. Dostupné online: 
http://nssoud.cz/dokumenty/rozvrh_prace_2011.pdf.  
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Komp či Konf). Vysvětlení tak lze patrně hledat v tom, že v případě rozhodnutí ve 

věcech volebních soudci apriorně předpokládají větší pozornost veřejnosti, čemuž 

pak přizpůsobují i styl formulace svých odůvodnění.  

 

Graf č. 23: Poměr užitých hodnot ve zkoumaných judikátech Nejvyššího správního 

soudu řazených dle spisové značky za období let 2003-2011  

 

 

4.1.7. Citace judikatury ve zkoumaných rozhodnutích 

 

Ze zjištěných dat prezentovaných v grafu č. 24 níže jasně vyplývá, že ve 

sledovaném období došlo k reálnému nárůstu citace rozhodnotí Nejvyššího 

správního soudu, což je trend zcela pochopitelný pro nově vzniklý soud, který stojí 

na vrcholu procesní hierarchie jednoho právního odvětví. S tím jak si Nejvyšší 

správní soud postupně budoval judikaturu vlastní, docházelo k mírnému poklesu 

užití judikatury správních soudů nižšího stupně. Ve sledovaném období také mírně 

rostl počet užití odkazů na judikaturu Ústavního soudu. Užití judikatury Nejvyššího 

soudu se po celé sledované období drželo na nízké úrovni, překvapivě však působí 

zjištění, že užití judikatury mezinárodních soudů (potažmo evropských) bylo ve 

sledovaném období jen o pár jednotek častější. V každém případě se vžak zdá, že i 

při práci s judikaturou se projevuje trend zmíněný na začátku této kapitoly – stejně 

jako rostla variabilita užitých standardů v rámci jednotlivých skupin ve 

zkoumaných rozhodnutích, kvantitativně se též zlepšila práce s judikaturou v tom 

smyslu, že v roce 2011 bylo zaznamenáno mnohonásobně více případů 

odkazujících na dřívější judikaturu různých soudů než v prvních několika letech, 

jimiž se tato práce zabývala. 
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Graf č. 24: Přehled citace judikatury v období let 2003-2011 
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5. ZÁVĚR 
 

Matczak, Bencze a Kühn zkoumali v publikované judikatuře správních soudů z let 

1999 až 2004 míru využití interpretačních standardů, jež rozdělili do čtyř 

následujících skupin: (1) standardy právu interní (logická, systematická 

argumentace, citace judikatury apod.), (2) standardy právu externí (úmysl 

zákonodárce, účel a cíl zákona, funkce zákona, veřejný zájem apod.), (3) ústavní 

standardy (argumentace ústavou a lidskými právy) a (4) standardy z práva EU 

(citace práva EU, mezinárodního práva, apod.). Z toho výzkumu vyplynulo, že 

v odůvodněních rozhodnutí správních soudů ve zkoumaných rozhodnutích výrazně 

dominovalo užití standardů právu interních. Česká republika z tohoto srovnání 

v tomto ohledu vyšla nejlépe, neboť v judikátech českých soudů tvořilo užití 

standardů právu interních pouze 71,9% celkem použitých standardů, přesto autoři 

primární studie označili na základě těchto výstupů zkoumanou judikaturu ve všech 

třech státech za formalistickou. Byť autoři primární studie nechápali formalismus 

jako takový negativně, v jejich užití formalismus představoval takový přístup k 

právu, který disproporčně a ne vždy racionálně dával přednost užití standardů právu 

interních nad jinými sledovanými standardy. Autoři primární studie tento přehnaný 

formalismus viděli jako jeden ze znaků rozhodovací činnosti soudců v posledních 

letech komunismu ve střední Evropě a snažili se proto zjistit, do jaké míry tento 

přístup k rozhodování si soudci v dotčených státech uchovali. 

 

Cílem této práce bylo na tento výzkum navázat a kvantitativní analýzou výskytu 

zkoumaných hodnot zjistit, zda došlo k vývoji oproti výstupům z primární studie. 

Hypotézou této práce byl předpoklad, že ve zkoumaném období let 2003 až 2011 

došlo ke zvýšení užití standardů právu externích, ústavních a standardů práva EU. 

Tuto hypotézu se provedeným výzkumem podařilo potvrdit.  

 

Z provedeného výzkumu vyplynulo, že 60,5% ze zjištěných standardů tvořily právě 

standardy právu interní, tedy sledované hodnoty jako užití jazykového a 

doslovného výkladu, výkladu systematického, logického, či odkazů na dřívější 

judikaturu českých soudů. Tato zjištěná hodnota představuje pokles o 11,4% oproti 

hodnotě zjištěné primárním výzkumem (71,9%). Lze proto usuzovat, tak jak činili 
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autoři primární studie, že publikovaná rozhodnutí z let 2003 až 2011 byla činěna 

méně formalisticky.  

 

 

V rámci provedeného výzkumu bylo dále zjištěno, že standardy právu interní byly 

použity v 99,49% zkoumaných judikátů, standardy právu externí byly užity 

v 69,52% zkoumaných judikátů, standardy ústavní v 27,74% zkoumaných judikátů 

a standardy práva EU a mezinárodního práva byly užity v 19,69% zkoumaných 

judikátů. To, že standardy právu interní byly užity prakticky ve všech zkoumaných 

případech, svědčí o tom, že zkoumaná judikatura si zachovala prvek formalismu, 

který byl výše popsán jako formalita mandatorní spočívající v přednosti formálního 

argumentu. Stejně tak skutečnost, že ze standardů právu interních byl nejčastěji 

využíván jazykový výklad práva, svědčí o tom, že tato metoda výkladu skutečně 

slouží jako nástroj prvotního přiblížení se obsahu právní normy ve smyslu výše 

citovaného nálezu Ústavního soudu. Toto též naznačuje četnost užití ostatních 

sledovaných standardů a samotný fakt, že rozhodnutí, v nichž bylo užito výhradně 

standardů interních byla výrazná menšina (přibližně 20%). 

 

Nejčastějšími zjištěnými standardy, jež jsou právu externí, byla argumentace 

účelem a cílem zákona a právními principy, z toho tak lze odvodit, že ve zkoumané 

judikatuře panuje silná preference teleologické argumentace. Toto svědčí o tom, že 

v rozhodovací praxi českých správních soudů je silný funkcionalistický prvek 

v přístupu k právní metodologii. Na druhou stranu právě četnost často zaráz 

používaných standardů odrážejících různé výkladové metody posouvá české soudy 

minimálně na pomezí funkcionalismu a metodologického pluralismu. Skutečnost, 

že ve sledovaném období došlo ke zdvojnásobení užití standardů práva EU je pak 

pochopitelná především v kontextu vstupu České republiky do EU (byť povinnost 

zohledňovat evropské právo České republice plynula již z její dohody o přistoupení 

k EU), ostatně stejný jev byl zjištěn již autory primární studie ve vztahu k Polsku 

v letech 2004 až 2006. 

 

V rámci rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu vykazují z věcného 

hlediska nejnižší míru užití standardů právu interních, tedy nejnižší míru 

formalismu, rozhodnutí učiněná v rámci rozhodování o kasačních stížnostech 
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(zvláště pak ve věcech důchodových, daňových a azylových) a rozhodnutí ve 

věcech volebních. Zatímco rozhodnutí o kasačních stížnostech se od průměrných 

zjištěných hodnot liší jen v řádu jednotek procent, v případě věcí volebních je tento 

zjištěný rozdíl větší. Lze se proto pouze domnívat, že tento rozdíl je způsoben tím, 

že soudci se snaží užitím větší škály standardů v odůvodněních rozhodnutí ve 

věcech volebních docílit vyšší srozumitelnosti svých rozhodnutí pro veřejnost, jež 

tomuto typu rozhodnutí věnuje větší pozornost. 

 

Z provedeného výzkumu vyplynulo, že četnost užití výše sledovaných standardů se 

příliš neliší ve srovnání Nejvyššího správního soudu se soudy nižší instance. 

Naopak, krajské soudy osvědčily, že sledují podobnou, ne-li stejnou strategii 

adjudikace. O tom, že v rámci sledovaných rozhodnutí je možné zjistit aktivní 

institucionální dialog mezi krajskými soudy a Nejvyšším správním soudem svědčí i 

míra toho, jak se vzájemně tyto soudy citují, byť míra citace judikatury nižších 

soudů vykazuje klesající tendenci. Tento pokles lze přičíst především tomu, že na 

začátku sledovaného období byl Nejvyšší správní soud novou institucí, která si 

v průběhu následujících let teprve budovala judikaturu vlastní. Skutečnost, že ve 

sledovaném období strmě narostl poměr citace judikatury Nejvyššího správního 

soudu pak lze vykládat tak, že Nejvyšší správní soud se snaží přistupovat 

zodpovědně ke své úloze sjednotitele judikatury ve věcech správních a dbá tak 

toho, aby svou předchozí judikaturu řádně zohlednil a vyvaroval se tak případného 

roztřepení své judikatury. 
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SHRNUTÍ 

 

Předkládaná práce si klade za cíl navázat na primární výzkum uveřejněný v článku 

„Constitutions, EU Law and Judicial Strategies in the Czech Republic, Hungary 

and Poland,“ jehož autory jsou Marcin Matczak, Matyas Bencze a Zdeněk Kühn, a 

zjistit tak, do jaké míry je možné rozhodovací činnost českých správních soudů 

považovat za formalistickou, resp. zda se od doby publikace primárního výzkumu 

v tomto ohledu změnila strategie adjudikace českých soudů. První kapitola 

předkládané práce zasazuje činnost Nejvyššího správního soudu do českého 

ústavního uspořádání, zabývá se strukturou českého správního soudnictví a jeho 

historickým vývojem. Druhá část se zabývá teoretickými otázkami právní 

argumentace, nejprve obecně, poté se zaměřením na aplikaci práva soudci v podobě 

různých ideologií a strategií aplikace práva soudy. Závěrečná část diplomové práce 

obsahuje výstupy výzkumu judikatury správních soudů z let 2003 až 2011. 

Matczak, Bencze a Kühn zkoumali v publikované judikatuře správních soudů z let 

1999 až 2004 míru využití interpretačních standardů, jež rozdělili do čtyř 

následujících skupin: (1) standardy právu interní (logická, systematická 

argumentace, citace judikatury apod.), (2) standardy právu externí (úmysl 

zákonodárce, účel a cíl zákona, apod.), (3) ústavní standardy (argumentace ústavou 

a lidskými právy) a (4) standardy z práva EU (citace práva EU, apod.). Z tohoto 

výzkumu vyplynulo, že ve zkoumaných rozhodnutích správních soudů výrazně 

dominovalo užití standardů právu interních. Autoři primární studie proto označili 

zkoumanou judikaturu za formalistickou. Výzkum provedený v rámci zpracování 

této diplomové práce převzal kvalitativní metodologii užitou autory primární studie. 

Oproti primárnímu výzkumu se diplomová práce zabývá judikaturou bez věcného 

omezení, předmětem analýzy bylo celkem 584 rozhodnutí publikovaných ve Sbírce 

rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v období let 2003 až 2011. Z provedeného 

výzkumu vyplynulo, že 60,5% ze zjištěných standardů tvořily standardy právu 

interní, tedy o 11,4% méně oproti hodnotě zjištěné primárním výzkumem (71,9%). 

Lze proto usuzovat, že publikovaná rozhodnutí z let 2003 až 2011 byla činěna méně 

formalisticky než rozhodnutí v období let 1999 až 2004. V rámci provedeného 

výzkumu bylo dále zjištěno, že standardy právu interní byly použity v 99,49%, 

standardy právu externí byly užity v 69,52%, standardy ústavní v 27,74% a 

standardy práva EU a mezinárodního práva byly užity v 19,69% zkoumaných 
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judikátů. Nejčastějším zjištěným interním standardem bylo užití jazykového 

výkladu, nejčastějším externím standardem pak bylo užití argumentace 

teleologické. Nejvyšší míru užití jiných standardů než standardů interních 

vykazovala rozhodnutí ve věcech volebních a o kasačních stížnostech. Výzkumem 

nebyly zjištěny výrazné odchylky ve strategii adjudikace Nejvyššího správního 

soudu a krajských soudů. 

 

Klíčová slova: Nejvyšší správní soud – analýza judikatury - formalismus 
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Empirical Analyses of Legal Argumentation in Case Law of Administrative 

Courts Published between 2004 and 2011 

 

SUMMARY 

 

The main aim of this thesis is to provide follow up for primary research that was 

published in the article of Marcin Matczak, Matyas Bencze and Zdeněk Kühn 

„Constitutions, EU Law and Judicial Strategies in the Czech Republic, Hungary 

and Poland,“ and to find out, in what extend it is possible to consider decision-

making process of Czech administrative courts to be formalistic, or whether there 

have been any significant changes in strategies of adjudication since the primary 

research took place. First part of this thesis introduces organisational structure of 

Czech administrative courts, elaborates on the position of Supreme Administrative 

Court within that structure and shortly sums up its history. Second part of this thesis 

deals with theoretical questions regarding legal reasoning, both in general and with 

emphasis on judicial application of law, taking into account diverse ideologies and 

strategies that were formed developed by the doctrine. Final part of this thesis 

introduces outcomes of the follow up research that provided for quantitative 

analyses of case law of administrative courts in the years of 2003 to 2011. Matczak, 

Bencze and Kühn reviewed case law published in the official journal of 

administrative courts’ decisions between 1999 and 2004 by marking usage of 

interpretational standards divided into four groups: (1) internal standards (linguistic, 

systematic argumentation, use of case law etc.), (2) external standards (intent of the 

legislator, purpose and aim of the regulation, etc.), (3) constitutional standards 

(argumentation based on the Constitution, human rights, etc.) and (4) standards of 

the EU law (references to EU law, etc.). This primary research showed that the use 

of internal standards dominated the reasoning of reviewed judgments, hence, the 

authors considered the judicial strategy of the courts in question to be 

predominantly formalistic. Research conducted as a part of this thesis adopted 

methodology used in the primary research. The scope of the reviewed case law was 

extended for the purposes of this research, not being limited to business related 

cases as the primary research. In sum, 584 judgments published in the official 

journal were reviewed. The research showed that 60,5% of detected standards were 

internal standards, therefore showing decrease by 11,4% in comparison with the 
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outcomes of the primary research (71,9%). It could be therefore concluded that the 

judgments published between 2003 and 2011 were decided in less formalistic 

manner than judgments published between 1999 and 2004. The research also 

showed that internal standards were used in 99,49% of the reviewed cases, external 

standards in 69,52%, constitutional standards in 27,74%, and standards of EU law 

in 19,69% of the reviewed cases. The most commonly used internal standard was 

linguistic interpretation, while the most commonly used external standard was 

teleological (purposive) interpretation. The highest rate of usage of non-internal 

standards was detected in cases related to electoral matters and cassation 

complaints. The research has not proved any important differences in adjudication 

strategies of the Supreme Administrative Court in comparison to regional courts. 
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