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Úvod 

Lidská práva hrají i na počátku 21. století jednu z centrálních rolí ve společnosti. 

Je s nimi tradičně spojeno posilování demokratických struktur, ve kterých převládá 

samospráva občanů a jejich politická participace, současně však zaručují i prostor pro 

uplatnění individuálních zájmů jednotlivců. Nepokrývají jen dimenzi politickou, nýbrž i 

sociální.1 Postupem doby dochází k rozšiřování katalogu lidských práv a k posilování 

institucionalizace jejich ochrany, a to zejména skrze rozhodování nejvyšších soudů, 

přičemž zásadní roli v tomto ohledu hraje ústavní soudnictví. S vývojem společnosti 

spojeným s prohlubováním obsahu a ochrany lidských práv jsme svědky pronikání 

lidských práv i do jiných právních oblastí, než ve kterých působila doposud, což 

vyvolává mnohé otázky o jejich působení, především o nositelích povinností z těchto 

práv plynoucích.         

 Ač jsou lidská práva tradičně považována za veřejná subjektivní práva 

upravující vertikální vztahy mezi jednotlivcem a státem, v současnosti nabývá na 

významu jejich objektivně-právní funkce spojená s doktrínou objektivního hodnotového 

řádu formulovanou německým Spolkovým ústavním soudem ve slavném rozhodnutí 

Lüth.2 V rámci této doktríny má státní moc odpovědnost za udržení objektivního řádu, 

včetně všech jeho hodnot.3 Každý právní systém stojí na určitých hodnotách, které 

zakládají a definují jeho podstatu. Dle D. Oliverové a J. Fedtkeho je v Německu, 

Francii, Irsku či Itálii za základní hodnotu označena lidská důstojnost. V Izraeli zase 

důstojnost, rovnost a zákaz diskriminace. V Řecku pak lidská důstojnost a osobnostní 

práva. V Anglii a Walesu lidská důstojnost a autonomie vůle. Španělsko klade důraz na 

svobodu, spravedlnost a rovnost.4 V České republice je možno spolu s J. Barošem 

považovat za nejvyšší ústavní princip lidskou důstojnost, jež leží v samotném základu 

                                                           
1 TICHÝ, L.: Podmínky používání základních práv v soukromém právu. In: TICHÝ, L. (ed.): Základní 
lidská práva v jednotlivých odvětvích. Grundrechte und einzelne Rechtsgebiete. Praha: Univerzita 
Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2006, s. 67. 
2 BVerfGE 7, 198 (Lüth) ze dne 15. 1. 1958. 
3 WAGNEROVÁ, E.: Úvod. In: WAGNEROVÁ, E.; ŠIMÍČEK, V.; LANGÁŠEK, T.; POSPÍŠIL, I. a 
kol.: Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012, s 12. 
4 OLIVER, D.; FEDTKE, J.: Comparative Analysis. In: CLAPHAM, A. (ed.): Human Rights and Non-
State Actors. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2013, s. 287. 
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lidských práv a jejíž zajištění je jejich účelem.5 Jinými slovy každý stát uctívá své 

hodnoty, na kterých má postaven i svůj právní systém, a tyto hodnoty se vždy nějakým 

způsobem odrážejí ve všech právních vztazích, tedy i v těch soukromoprávních. I 

z tohoto důvodu je pro horizontální působení lidských práv klíčový též princip jednoty 

právního systému. Soukromé právo lidská práva v určité míře vždy reflektovalo, 

například soukromoprávní ustanovení k ochraně dobrého jména či majetku jsou 

ukázkou vyústění lidských práv do soukromého práva.6 Autonomie vůle, jež je 

stěžejním principem soukromého práva,7 je specifickým promítnutím lidské a občanské 

svobody do sféry soukromoprávních vztahů, ve kterých představuje širokou možnost 

soukromoprávních subjektů utvářet soukromoprávní vztahy podle jejich svobodné vůle, 

čímž umožňuje jejich sebeurčení.8 Jako taková má hned několik ústavních zdrojů, její 

ústavní dimenze je dovozována z čl. 1 odst. 1, čl. 2 odst. 3, čl. 11 Listiny a čl. 1 odst. 1 

Ústavy.9 Lidská práva a soukromé právo neexistují nezávisle na sobě, nýbrž jsou 

součástí jednoho právního systému, který musí fungovat ve vzájemném souladu, 

propojenosti a jednotě. Proto je logické, že prvek pronikání lidských práv do jiných 

právních oblastí musí být nutně přítomen.       

 Uvedené nabývá na významu i ve světle vzrůstající tendence k prolínání 

soukromého a veřejného práva. Jedním z projevů tohoto fenoménu je, že soukromé 

subjekty vykonávají stále více činností tradičně zastávaných státem. Rozlišení na 

soukromé a veřejné subjekty se tak v určitých situacích stírá. Formálně jsou si všechny 

subjekty v rámci soukromoprávních vztahů rovny, ačkoli jejich postavení fakticky 

rovné není. Potřeba ochrany jednotlivce nejen před zásahy státu do lidských práv, nýbrž 

i před jejich porušením ze strany soukromých subjektů, kdy mnoho z nich disponuje 

mocí srovnatelnou se státní, je tak extrémně vysoká. Nabízí se proto otázka, zda by 

lidská práva neměla určitým způsobem působit i v horizontálních vztazích jako účelná 
                                                           
5 BAROŠ, J.: Hlava první. Obecná ustanovení. In: WAGNEROVÁ, E.; ŠIMÍČEK, V.; LANGÁŠEK, T.; 
POSPÍŠIL, I. a kol.: Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012, 
s. 61. 
6 BARAK, A.: Constitutional Human Rights and Private Law. In: FRIEDMANN, D.; BARAK-EREZ, D. 
(ed.): Human Rights in Private Law. Oxford: Hart Publishing, 2001, s. 21. 
7 ELIÁŠ, K.: Předmluva. In: ELIÁŠ, K. a kol.: Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 1. 
Svazek. §1-487. Praha: Linde Praha a. s., 2008, s. 13. 
8 HURDÍK, J.; LAVICKÝ, P.: Systém zásad soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 
82-83. 
9 Ibid., s. 82-85. 
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ochrana jednotlivců proti porušování lidských práv ze stran jiných soukromoprávních 

subjektů. Bývalý předseda Nejvyššího soudu Izraele A. Barak se trefně ptá, pokud malé 

město je povinno lidská práva dodržovat a například nediskriminovat, proč by to stejné 

nemělo platit i pro velkou soukromou korporaci s výrazně větším mocenským 

dosahem.10          

 Cílem mé práce je pokusit se vypořádat s otázkou horizontálních účinků 

lidských práv, tedy zda (případně jak) působí základní práva a svobody jednotlivce 

v soukromoprávních vztazích.11 Za tímto účelem se v úvodní kapitole věnuji 

teoretickým východiskům lidských práv, jejich pojmu, stručně též vývoji a především 

jejich specifické povaze a funkci oproti klasickým právním normám, neboť se 

domnívám, že toto je důležité pro následné správné pochopení jejich fungování v rámci 

působení v horizontálních vztazích, jež je tématem druhé kapitoly mé práce.  

 V ní se zaměřuji již na samotný horizontální účinek lidských práv. Úvodem 

popisuji horizontální působení, poté se věnuji horizontálním právním vztahům a 

adresátům lidských práv, jakožto nositelům z těchto práv vyplývajících povinností. 

Hlavní náplň druhé kapitoly představuje rozbor jednotlivých modelů horizontálního 

působení lidských práv. Použitou metodou je analýza odborné, především cizojazyčné, 

literatury a srovnání zahraničních přístupů k dané tématice.    

 V této souvislosti se věnuji čtyřem základním modelům, a to modelu přímého 

účinku, nepřímého účinku, modelu tzv. státní akce a modelu, ve kterém lidská práva 

v horizontálních vztazích nepůsobí. Po představení daného modelu se vždy zaměřuji na 

jeho klady a zápory a posléze uvádím konkrétní příklady právních řádů zemí, ve kterých 

se daný model aplikuje. Vzhledem k limitující povaze lidských práv je s tématem jejich 

horizontálního působení úzce spojena otázka konfliktu lidských práv, zejména otázka 

konfliktu lidského práva s autonomií vůle. Po dílčím shrnutí a zhodnocení uvedených 

modelů proto zmiňuji problematiku poměřování lidských práv a princip proporcionality, 
                                                           
10 BARAK, A.: Constitutional Human Rights and Private Law, op. cit. sub 6, s. 20. 
11 Po stránce terminologické lze rozlišovat lidská a základní práva po německém vzoru, který činí rozdíl 
mezi lidskými právy (Menschenrechte) a základními právy (Grundrechte). Základním rozdílem mezi 
oběma pojmy je rozdílný důvod jejich platnosti. Za lidská práva se považují ta, jež náleží každé lidské 
bytosti již ze samotné podstaty jejího „člověčenství“. Jsou to tedy práva přirozená, odvozená přímo 
z lidské důstojnosti člověka a jsou platná bez ohledu na daný pozitivní právní řád. Naopak základní práva 
odvozují svou platnost z pozitivního zakotvení v daném právním řádu, jedná se tedy o „zpozitivizovaná“ 
lidská práva. (KYSELA, J.; ONDŘEJEK, P. a kol.: Kolos na hliněných nohou? K proměnám státu a jeho 
rolí. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2016, s. 202.) Pojem lidská práva se tak užívá zejména 
v přirozenoprávním kontextu, pojem základní práva naopak v souvislosti s pozitivním katalogem práv. 
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jakožto hlavní instrument pro řešení jejich kolize.      

 Ve třetí kapitole se zabývám judikaturou ÚS obsahující prvek horizontálního 

působení lidských práv. Zde jsem zvolila metodu analýzou odůvodnění rozhodnutí, 

přičemž uvedené judikáty byly vybrány selekcí v rámci databáze NALUS12 dle 

klíčových slov k horizontálním účinkům lidských práv a dle jejich relevance pro danou 

problematiku. Rozborem uvedených nálezů se snažím identifikovat postoje, které ÚS 

k tématu horizontálního působení zaujímá, zda tento účinek uznává, a pokud ano, jakým 

způsobem se to projevuje. Cílem je pak vyvodit obecnější závěry pro rozhodování v 

otázce horizontálního působení lidských práv v českém právním prostředí, tedy jaká je 

rozhodovací praxe ÚS ve věcech horizontálních účinků lidských práv, zda odpovídá 

některému z modelů představených v druhé kapitole, jaké právní instrumenty ÚS 

v takovýchto rozhodnutích používá a zda lze jeho praxi v tomto ohledu považovat za 

konzistentní.           

 Na závěr práce se věnuji nedávno přijaté nové úpravě soukromého práva, jejím 

potenciálním důsledkům pro otázku horizontálního působení lidských práv. Zároveň 

rozebírám možné dopady nové úpravy soukromého práva na budoucí rozhodování 

soudů. 

  

                                                           
12 Rozhodnutí ÚS, které v této práci zmiňuji, jsou čerpána z databáze NALUS dostupné na internetové 
adrese http://nalus.usoud.cz/. Pokud jsou publikovaná ve znění členěném do odstavců, uvádím u citace 
vždy číslo konkrétního odstavce. Vzhledem k tomu, že ve znění členěném do odstavců se rozhodnutí 
objevují až u novější rozhodovací praxe ÚS, u některých starších rozhodnutí toto specifikování neuvádím. 
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1. Teoretická východiska lidských práv 

1.1. Pojem lidských práv 

V právním smyslu představují lidská práva z hlediska pozitivně právní koncepce 

„souhrn všech subjektivních práv jednotlivců stanovených v národních ústavách a 

mezinárodněprávních dokumentech o lidských právech.“13 Tradičně slouží zejména 

jako základ pro utváření vztahu mezi jednotlivcem a státem, resp. veřejnou mocí.14 

Pojem lidských práv je však mnohem širší, neboť není užíván jen v právním slova 

smyslu. Jedná se o fenomén hojně zkoumaný i v rámci jiných společenských a 

kulturních věd. Terminologicky odráží pojem lidská práva přirozenoprávní koncepci, 

jež vychází z předpokladu, že takováto práva jsou člověku dána již jeho samotnou 

existencí, tedy nezávisle na státu, který tato práva pouze uznává. Přesto je však část 

práv označovaných souhrnným pojmem lidská práva vázána na splnění určitých 

podmínek (např. většina politických práv je přiznaná pouze občanům daného státu).15  

 V čl. 1 Listiny se uvádí, že „lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. 

Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a 

nezrušitelné.“ Základními atributy lidských práv je tedy jejich nezadatelnost (práva 

nejsou výtvorem státní moci, nýbrž jsou jí pouze uznána), nezrušitelnost (práva nelze 

platně zrušit), nezcizitelnost (nositel takovýchto práv se jich nemůže platně vzdát ani je 

postoupit jinému) a nepromlčitelnost (práva jsou trvale vymahatelná). Důležité je ovšem 

říci, že se nejedná o práva neomezitelná.16        

 Právní teoretik R. Alexy definuje lidská práva jinými pěti prvky, jimiž je 

univerzálnost (nositelem je každý člověk), fundamentálnost (předmětem jsou pouze 

základní zájmy a potřeby), abstraktnost (shoda je na jednotlivých lidských právech 

obecně, ovšem záleží na konkrétních případech, jak budou ta která práva 

                                                           
13 NOWAK, M.: Introduction to the International Human Rights Regime. Leiden – Boston: Martinus 
Nijhoff Publ., 2003, s. 9-10, citováno dle: ŠTURMA, P.: Úvod: Teorie a politika lidských práv. In: 
ŠTURMA, P. (ed.): Pojem a teorie lidských práv. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 
2013, s. 8. 
14 WAGNEROVÁ, E.: Úvod, op. cit. sub 3, s. 1. 
15 HOLLÄNDER, P.: Základy všeobecné státovědy. 3. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, s. r. o., 2012, s. 155. 
16 GERLOCH, A.: Teorie práva. 6. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, s. r. o., 2013, s. 202-203. 
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interpretována), moralita (daná uznanými společenskými normami, jež vycházejí ze 

zdůvodnění lidských práv) a přednost (lidská práva mají před normami pozitivního 

práva přednost).17          

 Vedle výše uvedeného definování základních atributů lidských práv se lze často 

setkat s mnohými děleními lidských práv. Známé je kupříkladu dělení dle generací na 

tři generace lidských práv, přičemž první generaci představují občanská a politická 

práva, druhou generaci hospodářská, sociální a kulturní práva, přičemž třetí generace je 

tvořena různorodými právy prosazujícími se až v posledních desetiletích (jedná se např. 

o právo na příznivé životní prostředí, právo na přístup k informacím či právo na ochranu 

osobních údajů).18 Obsah lidských práv se tak neustále dotváří dle vývoje a požadavků 

doby.19 U práv, jež přesahují klasická práva první generace je však někdy 

zpochybňováno, zda je lze ještě k lidským právům řadit.20     

 Vídeňská deklarace přijatá na Světové konferenci o lidských právech ve Vídni 

v roce 1993 uvádí, že „všechna lidská práva jsou univerzální, nedělitelná a vzájemně 

podmíněná a propojená.“ Na základě tohoto nového přístupu se považuje dělení 

lidských práv na tři, potažmo čtyři generace za překonané. Nové pojetí je založeno na 

povinnostech státu vztahujících se ke všem lidských právům jednotně a bez rozdílu. 

Jedná se o povinnost je respektovat, naplňovat a chránit. Povinnost respektovat se 

projevuje primárně nezasahováním do práv jednotlivců, povinnost naplňovat aktivní 

realizací, především příjímáním legislativních, správních, soudních a dalších opatřeních. 

Poslední povinnost chránit se naplňuje akcemi či opatřeními ze strany státu s cílem 

ochrany lidských práv, a to nejen v situaci jejich porušení státem, nýbrž se z ní do určité 

míry dovozuje též povinnost chránit lidská práva před jejich porušováním ze strany 

soukromých osob.21 Skrze tuto povinnost tak lze do určité míry dovodit horizontální 

účinek lidských práv, neboť státní moc se zavazuje chránit každého jednotlivce před 

                                                           
17 ALEXY, R.: Menschenrechte ohne Metaphysik? Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 2004, č. 1, s. 16. 
18 Autorem dělení lidských práv na tři generace je Karel Vašák, český právník působící ve Francii. 
WINTR, J.: Principy českého ústavního práva. 3. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, s. r. o., 2015, s. 138-139.  
19 WAGNEROVÁ, E.: Úvod, op. cit. sub 3, s. 1. 
20 ŠTURMA, P.: Předmluva: Nová lidská práva, nebo nová interpretace starých práv? In: ŠTURMA, P. 
(ed.): Nová lidská práva. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, s. 5. 
21 ŠTURMA, P.: Úvod: Teorie a politika lidských práv. In: ŠTURMA, P. (ed.): Pojem a teorie lidských 
práv. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, s. 13-14. 
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jakýmikoli zásahy do jeho základních práv, tedy zavazuje se ho chránit nejen ve vztahu 

vertikálním, nýbrž i horizontálním. 

1.2. Vývoj lidských práv 

Idea lidských práv patří od konce 2. světové války k zásadním pojmům 

politického myšlení. Čerpá z rozmanitých kulturních, náboženských, politických a 

právních zdrojů, proto nelze její vývoj vykládat mono-kauzálně.22 Z původního 

konceptu lidských práv jako nezávazných prohlášení, přes právně závazná a 

vymahatelná práva jednotlivců vůči státní moci se vývoj v mnohých zemích posunul až 

k horizontálnímu účinku lidských práv. V rámci této podkapitoly se pokusím stručně 

nastínit základní historické milníky, jež jsou stěžejní pro vývoj lidských práv, a tudíž i 

pro pochopení myšlenky jejich horizontálního účinku.     

 Koncept lidských práv pochází z období osvícenství a je úzce spojen s 

racionalistickou doktrínou přirozeného práva a teorií společenské smlouvy, jež byly 

ideovými základy Americké a Francouzské revoluce, a spolu s teorií liberalismu, jež 

zdůrazňovala individualistické občanské svobody, tvoří filozofické základy lidských 

práv.23 Koncept lidských práv proto vznikl ve dvou verzích, americké a francouzské. 

Obě verze byly ovlivněny předchozím ústavním vývojem v Anglii, pro který 

představuje důležitý mezník Velká listina svobod z roku 1215 zakotvující princip 

nedotknutelnosti svobody jednotlivce a Prosba o právo z roku 1628 potvrzující 

dosavadní práva parlamentu a zaručující některá občanská práva,24 jejíž obsah byl 

později uzákoněn v Habeas Corpus Act z roku 1679 a v anglické Listině práv z roku 

1689.25          

 Prohlášení práv jak ve Spojených státech amerických, tak ve Francii byla 

výsledkem buržoazních revolucí a obsahovala katalog nezcizitelných přirozených práv 

pro všechny lidi bez rozdílu.26 Tato práva byla poprvé zaručena na ústavní rovině 

                                                           
22 WAGNEROVÁ, E.: Úvod, op. cit. sub 3, s. 1. 
23 ŠTURMA, P.: Úvod: Teorie a politika lidských práv, op. cit. sub 21, s. 8. 
24 HOLLÄNDER, P.: Základy všeobecné státovědy, op. cit. sub 15, s. 163-164. 
25 WAGNEROVÁ, E.: Úvod, op. cit. sub 3, s. 3. 
26 SVOBODA, P.: Osvícenství, křesťanství a lidská práva. In: SVOBODA, P.; ONDŘEJEK P.; ŠUSTEK 
P. a kol.: Filozofické a právně teoretické aspekty lidských práv. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 
Právnická fakulta, 2013, s. 87. 
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ve Virginské deklaraci práv, jež byla přijata dne 12. 6. 1776 ve Virginii a obsahovala 

ústavně zaručená práva prosaditelná proti státní moci, a kterých se každý mohl 

dovolat.27 Posléze byla v roce 1791 přijata americká Listina práv, jež vznikla v podobě 

dodatků k Ústavě USA z roku 1788. Byla přímou reakcí na požadavek vytvořit listinu 

k ochraně přirozených práv, neboť taková práva Ústava USA neobsahovala.28 Podstatné 

je, že ústavní ochrana práv jednotlivců zakotvená v Listině práv se vztahuje pouze na 

vztah jednotlivce a státu, přičemž soukromoprávní jednání obecně v souladu s Ústavou 

USA být nemusí. Pouze 13. dodatek k Ústavě USA, jenž zakazuje otroctví a 

nevolnictví, výslovně chrání jednotlivce i před jednáním ze strany soukromých osob.29 

 V návaznosti na americký vývoj, který předurčil hlavní ideové zdroje, byla ve 

Francii dne 3. 11. 1789 přijata Deklarace práv člověka a občana. Francouzská Deklarace 

práv člověka a občana neusilovala o to, aby byla ústavním dokumentem v pravém slova 

smyslu, ale nárokovala si dokonce nadústavní postavení. Uvedená práva nepřeváděla do 

právně konstitutivní podoby, spíše poskytovala principy, jež by měl konkretizovat příští 

ústavodárce.30 Francouzský politolog a sociolog É. Boutmy popisuje Deklaraci práv 

člověka a občana slovy: „Pro Francouze je Deklarace jen oratorní mistrovské dílo. 

Články zde stojí v abstraktní čistotě, samy, v záři jejího majestátu a panství pravdy o 

člověku. Žádný soud ji nemůže aplikovat jako právo, ani použít k odůvodnění svého 

rozhodnutí. Pro poučení celého světa píší Francouzi…“31   

 Ústavní uspořádání zahrnující katalog základních práv a svobod poté přijala 

v roce 1831 Belgie a v roce 1867 Rakousko, jehož katalog základních práv se stal i 

jedním z východisek pro znění Ústavní listiny ČSR z roku 1920.32 K zásadní změně 

v pojímání lidských práv v Evropě došlo po 2. světové válce, a to v Německu v roce 

1949 přijetím Základního zákona SRN. Po období pohrdání lidskou důstojností bylo 

zcela nezbytné zajistit respekt k lidské důstojnosti.33 Lidská důstojnost, jež, jak 

                                                           
27 WAGNEROVÁ, E.: Úvod, op. cit. sub 3, s. 5. 
28 CHEMERINSKY, E.: Constitutional Law: Principles and Policies. 4. Edition. New York: Wolters 
Kluwer Law & Business, 2011, s. 12. 
29 Ibid., s. 5. 
30 WAGNEROVÁ, E.: Úvod, op. cit. sub 3, s. 5. 
31 STERN, K.; BECKER, F.: Grundrechte-Kommentar. Köln am Rhein: Carl Heymanns Verlag, 2010, s. 
6, citováno dle: WAGNEROVÁ, E.: Úvod, op. cit. sub 3, s. 5. 
32 HOLLÄNDER, P.: Základy všeobecné státovědy, op. cit. sub 15, s. 165. 
33 WAGNEROVÁ, E.: Úvod, op. cit. sub 3, s. 7. 
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Spolkový ústavní soud opakovaně zdůraznil, je nejvyšší hodnotou Základního zákona a 

základem všech garantovaných práv,34 je zakotvena v čl. 1 odst. 1, který uvádí: „Lidská 

důstojnost je nedotknutelná. Respektovat a chránit ji je povinností všech složek stání 

moci.“35 Důležitým momentem bylo taktéž zakotvení odst. 3 téhož článku Základního 

zákona SRN, který uvádí, že práva uvedená v Základním zákoně SRN zavazují moc 

zákonodárnou, výkonnou a soudní jako bezprostředně platné právo.36 Toto ustanovení 

mělo zásadní význam pro myšlenku přímé právní závaznosti lidských práv. K otázce 

bezprostřední závaznosti lidských práv je známý výrok F. Weyra, že „s hlediska 

juristického … dlužno rozhodně dáti přednost theoriím německým“, jež se „snaží 

význam tzv. občanských (lidských) práv snížiti, považujíc příslušná ustanovení ústavní o 

občanských právech a svobodách a jich zárukách namnoze toliko za pouhé akademické 

zásady, za ‚monology ústavodárcovy‘, jež nemají povahu norem závazných pro soudy a 

úřady správní.“37 Tento názor F. Weyra z roku 1937 korespondoval s tehdejším 

předválečným chápáním německé ústavní vědy a s pozitivněprávní úpravou Výmarské 

ústavy, kdy porušení mnohých základních práv nemohlo být soudně postihnuto. Po 2. 

světové válce se ovšem důsledně prosadila americká koncepce bezprostřední závaznosti 

lidských práv, přičemž čl. 1 odst. 3 Základního zákona SRN v tomto ohledu odstranil 

jakoukoli pochybnost.38 Prosazení bezprostřední závaznosti ústavních norem založilo 

paradox známý jako tzv. Böckenfördeho paradox, o kterém se blíže zmiňuji 

v podkapitole 1.3. V čl. 19 odst. 4 Základního zákona SRN je pak zajištěn přístup 

k soudům pro každou osobu, jejíž práva jsou porušena státní mocí.39 V Německu, 

podobně jako ve Spojených státech amerických, tak byla původně zaručena základní 

práva jedinci pouze ve vztahu proti státu, což se ovšem v průběhu doby rozhodováním 

německých nejvyšších soudů změnilo, jak bude přiblíženo dále v mé práci.  

                                                           
34 KOMMERS, D.: The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany. 2. Edition. 
Durham: Duke University Press, 1997, s. 32.  
35 „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt.“ 
36 KOMMERS, D.: The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany, op. cit. sub 34, 
s. 32. 
37 WEYR, F.: Československé ústavní právo. Praha: Melantrich a. s., 1937, s. 248. 
38 HOLLÄNDER, P.: Ústavněprávní argumentace. Ohlédnutí po deseti letech Ústavního soudu. Praha: 
Linde nakladatelství s. r. o., 2003, s. 50. 
39 KOMMERS, D.: The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany, op. cit. sub 34, 
s. 33. 
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 V oblasti lidských práv byla v průběhu 19. a 20. století přijata řada 

mezinárodních smluv. Reakcí na 2. světovou válku bylo přijetí Všeobecné deklarace 

lidských práv v roce 1948 na půdě OSN. Na jejím základě byly vypracovány další dva 

stěžejní dokumenty pro oblast lidských práv, a to Mezinárodní pakt o občanských a 

politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních 

právech, oba z roku 1966. V polovině 20. století vznikl další klíčový dokument 

s nadnárodním přesahem, a to Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 

z roku 1950, jež byla přijata na půdě Rady Evropy a později doplněna o 14 dodatkových 

protokolů. Od počátku své existence sjednocuje minimální práh ochrany lidských práv 

v Evropě.40 V roce 2000 vznikla na půdě Evropské unie Listina základních práv EU, jež 

se stala právně závaznou až platností Lisabonské smlouvy k datu 1. 12. 2009.41 

 Na české národní úrovni vznikla jako vyústění snah o formulaci základních práv 

Listina, jež byla v roce 1991 schválena na společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny 

národů Federálního shromáždění ČSFR a později převzata do českého právního řádu.42 

Listina je závaznou právní normou a představuje jeden z hlavních ústavních pramenů 

ochrany lidských práv v České republice, vedle mezinárodních smluv o lidských 

právech a základních svobodách, které za podmínek vyjádřených v čl. 10 Ústavy jsou 

bezprostředně závazné a mají přednost před zákonem. Obecná ustanovení Listiny mají 

zásadní význam pro charakteristiku ústavního a právního státu. Listina upravuje práva 

člověka a občana, konkrétně zakotvuje lidská práva a základní svobody, práva 

národnostních a etnických menšin, hospodářská, sociální a kulturní práva a právo na 

soudní a jinou právní ochranu.43 

1.3. Povaha lidských práv 

Povaha lidských práv je pro jejich účel vytvářet základ vztahu mezi 

jednotlivcem a státem od povahy ostatního podústavního práva odlišná a vyznačuje se 

určitými specifiky. Pozitivněprávní formulace základních práv zpravidla neodpovídá 

                                                           
40 BOBEK, M.: Úvod. In: WAGNEROVÁ, E.; ŠIMÍČEK, V.; LANGÁŠEK, T.; POSPÍŠIL, I. a kol.: 
Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012, s. 33. 
41 Dříve překládaná jako „Charta základních práv EU“. 
42 WAGNEROVÁ, E.: Úvod, op. cit. sub 3, s. 9. 
43 KLÍMA, K.: Ústavní právo. 4. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. 
o., 2010, s. 173. 
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strukturou klasické právní normě, jež obsahuje hypotézu, dispozici a sankci. Jedná se 

spíše o poměrně stručné vyjádření obecných právních principů, jejichž obsahem je 

nárok jednotlivce vůči státu na určité zacházení.44 Pro základní práva je typická vysoká 

míra obecnosti. Formulace se vyznačují zpravidla velkým množstvím abstraktních 

pojmů spolu s konstatováním, že určité právo se zaručuje, aniž by byl obsah ustanovení 

blížeji konkretizován. Z formulace také není na první pohled zřejmé, vůči komu práva 

působí, respektive kdo je nositelem z práv plynoucích povinností.45 Skutkové podstaty 

jsou záměrně ponechány otevřené a vytvářejí tak prostor pro svou konkretizaci 

v návaznosti na aktuální okolnosti doby, což umožňuje adekvátní dotváření 

materiálního obsahu základního práva.46        

 Vysoký stupeň obecnosti lidských práv provází i zvýšený důraz na interpretaci 

těchto norem, neboť až ta specifikuje a dotváří jejich obsah v konkrétních případech. 

Obsahová neurčitost ovšem zajisté neznamená, že by orgány aplikující právo mohly 

svévolně určovat jejich obsah, nýbrž musí postupovat podle pravidel výkladu.47 

Nejčastěji je v ústavním soudnictví užívána tzv. objektivní výkladová teleologická 

metoda, podle níž „je pro výklad právní normy rozhodující objektivizovaná vůle 

zákonodárce projevující se ve vykládané právní normě tak, jak je seznatelná z jejího 

textu a smyslu hledaného v souvislostech, do nichž je zasazena.“48 Tato metoda je 

doplňována dalšími maximami, např. že výklad ústavněprávní normy musí být 

prováděn s ohledem na celkovou vnitřní koherentnost ústavního pořádku.49 Otázky 

interpretace ústavních norem se týká i již zmíněný Böckenördeho paradox, jenž spočívá 

v napětí mezi na jedné straně povahou ústavy, pro kterou je příznačná její obecnost, 

neúplnost, a na straně druhé koncepcí její přímé závaznosti, jež předpokládá existenci 

aplikovatelné normy.50 Nabízí se tři možné způsoby, jak daný rozpor, tedy rozpor mezi 

samostatnou neaplikovatelností ústavy a paradigmatem bezprostřední aplikovatelnosti 

                                                           
44 ŠTURMA, P.: Úvod: Teorie a politika lidských práv, op. cit. sub 21, s. 14. 
45 ONDŘEJEK, P.: Několik poznámek k právně teoretickým aspektům lidských práv. In: ŠTURMA, P. 
(ed.): Pojem a teorie lidských práv. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, s. 22. 
46 WAGNEROVÁ, E.: Úvod, op. cit. sub 3, s. 18. 
47 ŠTURMA, P.: Úvod: Teorie a politika lidských práv, op. cit. sub 21, s. 15. 
48 WAGNEROVÁ, E.: Úvod, op. cit. sub 3, s. 18. 
49 Ibid., s. 19. Viz WINTR, J.: Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium, 2013.    
50 HOLLÄNDER, P.: Ústavněprávní argumentace, op. cit. sub 38, s. 49. 
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ústavy, řešit. Jedná se za prvé o řešení dotvářením obsahu ústavy zákony, za druhé 

nepsanými principy, normami a ústavními zvyklostmi anebo za třetí judiciálním 

dotvářením.51 Bývalý spolkový ústavní soudce a ústavní teoretik E.-W. Böckenförde 

zformuloval pět teorií interpretace základních práv, z nichž každá odráží odlišný pohled 

interpreta na funkci a význam základních práv. Vybraný způsob interpretace se poté 

projevuje v odlišném řešení případů. Popisuje tak fenomén multifunkcionality 

základních práv. Jedná se o teorii liberální, institucionální, hodnotovou, demokraticko-

funkcionální a teorii základních práv v sociálním státě. Jádrem problému 

multifunkcionality základních práv je fakt, že použitím konkrétní teorie se vytvoří 

zásadní rozdíly v obsahu základních práv, čímž lze dospět k odlišným výsledkům.52 

Teorii, která se aplikuje, si interpret nemůže svévolně zvolit, nýbrž by měla být patrná 

z celkového kontextu ústavy daného státu, neboť velmi úzce souvisí s charakterem a 

identitou státu.53        

 Předmětem diskuzí je povaha lidských práv v otázce, zda je lze chápat jako 

závazná prohlášení určující směr v podobě právních principů či jako klasické právní 

normy s abstraktnější formulací. Část vědy v čele s teoretiky R. Dworkinem a R. 

Alexym považuje lidská práva za právní normy-principy lišící se svou povahou od 

klasických právních norem neboli terminologií zmíněných autorů norem-pravidel.54 Dle 

Alexyho je teorie základních práv vystavěná na rozlišení mezi principy a pravidly 

klíčem k vyřešení hlavních problémů ústavněprávní vědy, včetně otázky horizontálního 

působení lidských práv, která může být pomocí tohoto rozlišení objasněna.55  

 R. Dworkin ve svém díle uvádí, že rozdíl mezi principy a pravidly spočívá 

v logice věci. Tvrdí, že „pravidla je třeba aplikovat metodou všechno, nebo nic. Jsou-li 

                                                           
51 HOLLÄNDER, P.: Ústavněprávní argumentace, op. cit. sub 38, s. 52. 
52 WAGNEROVÁ, E.: Úvod, op. cit. sub 3, s. 10. 
53 ONDŘEJEK, P.: Několik poznámek k právně teoretickým aspektům lidských práv, op. cit. sub 45, s. 
28. 
54 Dle Alexyho jsou jak principy, tak pravidla právními normami, neboť obě říkají, jaké by mělo být 
konkrétní chování, obě mohou být vyjádřeny použitím příkazu, povolením či zákazu. Rozdíl mezi 
principy a pravidly tak považuje za rozdíl mezi dvěma typy norem. (ALEXY, R.: A Theory of 
Constitutional Rights. Oxford: Oxford University Press, 2004 (překlad J. Rivers, orig.: Theorie der 
Grundrechte. Frankfurt am Main, 1986), s. 45.). Je však třeba uvést, že tento přístup není všeobecně 
sdílen a řada autorů pracuje s pojmy odlišnými. (HOLLÄNDER, P.: Filosofie práva. 2. rozšířené vydání. 
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2012, s. 200-201.) 
55 ALEXY, R.: A Theory of Constitutional Rights. Oxford: Oxford University Press, 2004 (překlad J. 
Rivers, orig.: Theorie der Grundrechte. Frankfurt am Main, 1986), s. 44. 
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dány skutečnosti, o nichž pravidlo hovoří, pak pravidlo buď platí, a v takovém případě 

je nutno akceptovat odpověď, kterou dává, nebo neplatí a pak pro rozhodnutí nic 

nepřináší.“56 Takto dle něj však nefungují principy. Ty pouze stanoví důvod, „který 

určitým směrem ukazuje, žádné konkrétní rozhodnutí však nutně nevyvolává.“57 S tím je 

spojen druhý rozdíl, který Dworkin uvádí, a to v dimenzi důležitosti, kdy je dle něj 

možné v případě konfliktu přihlédnout k důležitosti jednotlivých proti sobě stojících 

principů, což v případě pravidel vylučuje.58 Dle něj se tedy principy od pravidel liší tím, 

že jejich platnost nespočívá pouze v modalitách platnosti, ale také v různé míře 

intenzity této platnosti.59         

 Druhý zmíněný, R. Alexy, rozvíjí tezi o principech jako „příkazech 

k optimalizaci“ (optimalization requirements), zatímco o pravidlech mluví jako o 

„konečných příkazech“ (definitive commands).60 Principy jakožto příkazy 

k optimalizaci mohou být uspokojeny v různé míře, přičemž vhodná míra uspokojení 

není závislá pouze na tom, co je fakticky možné, nýbrž i na tom, co je právně možné. 

Rozsah toho, co je právně možné, je určen konfliktními principy a pravidly.61 Účelem 

optimalizace je usilovat o maximální možnou realizaci kolidujících práv způsobem, kdy 

se snažíme každé z nich aplikovat v maximální možné míře a minimalizovat jejich 

omezení. K tomu lze dospět například skrze užití principu proporcionality.62 Oproti 

tomu pravidla jakožto konečné příkazy jsou dle Alexyho vždy buď zcela splněna anebo 

nesplněna. Pokud je pravidlo platně aplikováno, potom je třeba udělat přesně to, co 

pravidlo požaduje. V tomto smyslu jsou pravidla „pevné body“ v rovině toho, co je 

fakticky a právně možné a neposkytují žádnou diskreci. Z toho plyne, že rozdíl mezi 

                                                           
56 DWORKIN, R.: Když se práva berou vážně. Praha: Oikoymenh, 2001 (překlad Z. Masopust, orig.: 
Taking Rights Seriously. Cambridge, 1999), s. 46. 
57 Ibid., s. 48. 
58 Ibid., s. 49. 
59 HOLLÄNDER, P.: Filosofie práva. 2. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, s. r. o., 2012, s. 203. 
60 ALEXY, R.: The Argument from Injustice. A Reply to Legal Positivism. Oxford: Oxford University 
Press, 2010 (překlad B. L. Paulson; S. L. Paulson, orig.: Begriff und Geltung des Rechts. München, 
1994), s. 70. 
61 ALEXY, R.: A Theory of Constitutional Rights, op. cit sub 55, s. 47-48. 
62 ONDŘEJEK, P.: Několik poznámek k právně teoretickým aspektům lidských práv, op. cit. sub 45, s. 
24. 
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principy a pravidly je kvalitativní a nikoli otázkou míry (např. obecnosti).63 Dle 

Alexyho je rozdíl mezi principem a pravidlem nejvíce viditelný v případě kolize a lze 

určit tak, že pokud je řešení sporu dáno poměřováním dvou či více práv, jedná se o 

principy. Ve chvíli, kdy je řešení vymezeno jednoznačně, jedná se o pravidla.64 Pro 

principy je charakteristický požadavek realizovat je v největší možné míře jak fakticky 

tak právně, přičemž jsou limitovány jinými principy. Neobsahují definitivní, nýbrž 

výchozí (prima facie) požadavky. Dle Alexyho je tak princip definován v první řadě 

svou schopností poměřování v kolizi s jiným principem, v druhé řadě pak svým 

neabsolutním charakterem. Pravidla naopak požadují vykonat přesně to, co obsahují, 

přičemž již samy obsahují rozhodnutí o tom, co přesně se má v rámci fakticky a právně 

možného stát. Pokud takové rozhodnutí, co se má stát, je nemožné, vede k neplatnosti 

daného pravidla. Pokud je dané rozhodnutí možné, pravidlo se aplikuje bezvýhradně.65 

Společným prvkem obou zmíněných autorů je tak rozlišení principů a pravidel, a to 

pomocí rozdílu povahy logického sporu za současného odmítnutí rozlišování dle jejich 

obsahu (např. stupně obecnosti).66       

 Oproti výše uvedenému stojí pozitivistický pohled, jenž dělení pravidel a 

principů neuznává a lidská práva považuje za klasické právní normy s abstraktnější 

formulací.67 Pokud bychom však viděli lidská práva striktně jako normy-pravidla, 

mohla by být problémem situace, kdy dvě základní práva stojí proti sobě a je nutné 

rozhodnout o aplikační přednosti jednoho před druhým. Pojem normy-pravidla ze své 

podstaty neumožňuje pouze částečnou aplikaci a dvě normy, které stanoví, že určité 

chování a je zakázáno a chování non a je zakázáno také, jsou logicky neslučitelné.68 

Kolize lidských práv je přitom častou záležitostí. Některá práva si totiž navzájem již na 

první pohled odporují (např. svoboda projevu a právo na dobrou pověst), mohou se tedy 

lehce dostávat do konfliktů a konkurovat si.69 Dle Alexyho je ovšem možné, aby i přes 

                                                           
63 ALEXY, R.: A Theory of Constitutional Rights, op. cit sub 55, s. 47-48. 
64 Ibid., s. 49-50. 
65 Ibid., s. 57. 
66 HOLLÄNDER, P.: Filosofie práva, op. cit. sub 59, s. 206. 
67 Zastávaný například právním filozofem H. L. A. Hartem. 
68 GERLOCH, A.: Právní normy a právní principy. In: MACHALOVÁ, T. (ed.): Místo normativní teorie 
v soudobém právním myšlení (K odkazu Františka Weyra a Hanse Kelsena). Brno: Masarykova 
univerzita v Brně, 2003, s. 114. 
69 WAGNEROVÁ, E.: Úvod, op. cit. sub 3, s. 9-10. 
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výše uvedené měla lidská práva povahu právních norem ve formě pravidel a nikoli 

principů. Dle něj text Základního zákona SRN počítá s tím, že některé lidskoprávní 

normy mají podobu pravidel, kdy řešení případů jejich kolize je proveditelné přímo na 

základě textu ústavy bez nutnosti jejich poměřování.70     

 Dalším specifikem lidských práv je jejich univerzalita, která bývá do určité míry 

zpochybňována, a to hned z několika důvodů. Jedním z nich je argument, že lidských 

práv bylo dosahováno postupně s vývojem společenských, ekonomických a politických 

podmínek v západním světě, tedy že koncept lidských práv je produktem historického 

vývoje spojeného se západní tradicí a jejími specifickými potřebami, a z tohoto důvodu 

nikdo nemůže považovat takovýto koncept za jediný vhodný a žádat ostatní země, aby 

jej dodržovaly. Dalším argumentem kritiky univerzality lidských práv bývá otázka 

postavení jednotlivce ve společnosti, kdy na rozdíl od západních zemí, chápajících 

pojetí lidské bytosti jako autonomního jednotlivce, jsou v jiných částech světa 

jednotlivci chápáni zejména jako členové společnosti s důrazem na sociální skupinu 

jako celek. Uplatňování konceptu univerzality lidských práv je ovšem zaručeno 

minimálně skrze pozitivistické zdůvodnění univerzality lidských práv, kdy naprostá 

většina států světa je členem OSN a vztahují se tak na ně závazky dle článků 55 a 56 

Charty, které mají za cíl podporovat „obecnou úctu k lidským právům a základním 

svobodám pro všechny bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka nebo náboženství a jejich 

zachovávání.“ Nadto každý stát ratifikoval alespoň jeden z Paktů lidských práv z roku 

1966, tudíž dle zásady poctivého dodržování smluvních závazků jsou povinny 

lidskoprávní ustanovení v nich obsažená dodržovat. Z principu svrchované rovnosti 

států a dodržování mezinárodních závazků vyplývá povinnost států respektovat alespoň 

mezinárodně uznaný standard lidských práv.71        

1.4. Funkce lidských práv 

 Odvěký rozpor mezi svobodným bytím individua a nutností podřídit se celku, 

jenž vzniká v důsledku fungování státu, s sebou nese potřebu vymezení pravidel 

komunikace mezi státem a jednotlivcem. Funkcí lidských práv je především vymezení 

                                                           
70 WINTR, J.: Říše principů. Obecné a odvětvové principy současného českého práva. Praha: Univerzita 
Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2006, s. 68. 
71 ŠTURMA, P.: Úvod: Teorie a politika lidských práv, op. cit. sub 21, s. 11-12. 
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sfér osobní autonomie jednotlivce a její ochrana.72 Původně byla uznávána v podstatě 

jen obranná subjektivně-právní funkce základních práv, jejíž podstatou je vázanost 

veřejné moci základními právy, která musí být veřejnou mocí při veškeré její činnosti 

respektována. Moderní přístup však přináší i určité náznaky posunu k ochraně 

jednotlivce ve vztahu k jiným subjektům. Tento přístup je spojován s objektivně-právní 

funkcí základních práv.73         

 Teorie o dvou dimenzích základních práv představuje na jedné straně tradiční 

subjektivně-právní funkci garantující obranná subjektivní práva a svobody jednotlivce, 

na druhé straně objektivně-právní funkci spjatou s novější dogmatikou základních práv 

zakotvující objektivní hodnotová kritéria pro chování státní moci při výkonu moci 

zákonodárné, výkonné a soudní.74      

 Obranná subjektivně-právní funkce slouží k zajištění svobodné sféry jednotlivce 

tím, že státní moci ukládá povinnost zdržet se zásahů do té životní oblasti, ve které 

jedinec uplatňuje konkrétní lidské právo v rámci své soukromé, osobní autonomie. 

Obranná subjektivně-právní funkce se projevuje vždy, když je narušována životní 

oblast, na kterou dané lidské právo dopadá. Nejkomplexněji ze všech lidských práv tuto 

svobodnou sféru zajišťuje právo na soukromí.75 R. Dworkin uvádí, že „jednotlivci mají 

práva ve chvíli, kdy kolektivní cíl není z nějakého důvodu dostatečným ospravedlněním, 

aby se jim upíralo to, co jako jednotlivci chtějí mít nebo činit nebo kdy není 

dostatečným ospravedlněním toho, aby se jim působila nějaká škoda nebo újma.“76

 Objektivně-právní funkce je pozdější a spočívá v myšlence, že lidskými právy 

chráněné individuální pozice jednotlivce vytvářejí hodnotový systém společnosti, kdy 

státní moc má odpovědnost za udržení tohoto systému, včetně všech jeho hodnot. 

Objektivně-právní funkce tedy vychází z toho, že „kromě zájmu jednotlivce na 

nedotčeném zachování obsahu individuálních právních statků, jde v jejich případě o 

zvláště cenné statky i pro společnost.“77 Z objektivně-právní funkce, jež dle evropské 

nauky i ústavněprávní judikatury odůvodňuje povinnost státu poskytovat základním 
                                                           
72 HOLLÄNDER, P.: Základy všeobecné státovědy, op. cit. sub 15, s. 155. 
73 WAGNEROVÁ, E.: Úvod, op. cit. sub 3, s. 10. 
74 Ibid., s. 11. 
75 Ibid., s. 11. 
76 DWORKIN, R.: Když se práva berou vážně, op. cit. sub 56, s. 12. 
77 WAGNEROVÁ, E.: Úvod, op. cit. sub 3, s. 12. 
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právům ochranu, odvozuje svůj původ ochranná funkce lidských práv. Její hlavní 

myšlenkou je, že stát má povinnost základní práva chránit, tedy poskytovat jim ochranu 

i před zásahy ze strany soukromých osob. Uznání ochranné funkce základních práv 

mění do určité míry postavení státu, kdy z potenciálního protivníka základních práv se 

stává jeho ochránce. Povinnost chránit, tedy aktivní povinnost konat, se může 

projevovat v různých formách od zavedení povolení k výkonu určitých činností, jejich 

oznámení, přes organizační příkazy pro výkon určitých činností až po stanovení 

určitého procesního postupu či stanovení zákazů.78       

 Ochranná funkce lidských práv je některými považována za příčinu tzv. 

„prozařování“ lidských práv.79 Důvodem je, že ochranná funkce předpokládá obecnou 

povinnost státu chránit lidská práva jednotlivce, tedy chránit je i před zásahy ze strany 

soukromých osob.         

 Jak objektivně-právní tak ochranná funkce lidských práv mají svůj původ 

v Německu. O jejich zformulování se zasloužil v obou případech německý Spolkový 

ústavní soud.80 Později se začaly objevovat i v rozhodnutích jiných národních ústavních 

soudů a především v rozhodnutích ESLP.81 U nás dělení na dvě dimenze práv přijal 

v některých svých rozhodnutí ÚS,82 například v nálezu Pl. ÚS 3/09 týkajícím se 

prohlídky jiných prostor a pozemků uvedl, že „v Evropě se ustálil výklad klasických 

základních práv a politických práv, ať jsou formulována jakkoliv, ve dvou funkčních 

polohách. První funkce vyžaduje respekt veřejné moci k základním právům, tj. práva 

působí jako práva negativní, plnící funkci obrany jednotlivců před buď přílišnými anebo 

zcela nepatřičnými vstupy veřejné moci do svobodného prostoru jednotlivce, který jej 

                                                           
78 WAGNEROVÁ, E.: Úvod, op. cit. sub 3, s. 14-15. 
79 Ibid., s. 14. E. Wagnerová používá v Komentáři k Listině pojem „vyzařování“ lidských práv. Dle 
ustálené terminologie ÚS však budu v práci používat pojem „prozařování“ lidských práv. 
80 Objektivně-právní funkce základních práv byla formulována Spolkovým ústavním soudem 
v rozhodnutí Lüth (BVerfGE 7, 198) z roku 1958, ochranná funkce pak v rozhodnutí týkajícího se 
přípustnosti přerušení těhotenství (BVerfGE 39, 1) z roku 1975. 
81 WAGNEROVÁ, E.: Úvod, op. cit. sub 3, s. 14. 
82 Jedná se zejména o rozhodnutí s účastí bývalé soudkyně ÚS E. Wagnerové, například nález Pl. ÚS 3/09 
ze dne 8. 6. 2010 týkající se prohlídky jiných prostor a pozemků, nález II. ÚS 1969/10 ze dne 27. 12. 
2011 týkající se soudního přezkumu vnitrostranických rozhodnutí orgánů politických stran či nález I. ÚS 
1586/09 ze dne 6. 3. 2012 týkající se porušení práva na ochranu lidské důstojnosti a na respekt k 
soukromému životu přiznáním nedostatečné výše náhrady nemajetkové újmy v penězích. Zmínit lze též 
odlišné stanovisko E. Wagnerové k nálezu Pl. ÚS 16/04 ze dne 4. 5. 2005 týkajícím se náhrady 
nemateriální újmy při ztrátě blízké osoby. Mimo to ochranná funkce se objevila též v nálezu III. ÚS 
3725/13 ze dne 10. 4. 2014 týkajícím se bankovních poplatků, kterému se věnuji ve 3. kapitole. 
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autonomně vyplňuje svými úkony jako projevy své svobodné vůle. Druhá v Evropě 

uznávaná funkce základních práv je funkce ochranná. Ta naopak zavazuje veřejnou 

moc, resp. stát a především zákonodárce a exekutivu k aktivní činnosti (legislativní či 

správní), a to jednak za účelem ochrany základních práv před možnými zásahy ze strany 

třetích (soukromých) osob, anebo ochranná funkce základního práva vyžaduje, aby 

veřejná moc vyvinula činnost, která má vytvořit podmínky pro realizaci základních 

práv. Obě zmíněné funkce základních práv jsou přitom považovány za rovnocenné.“83 

1.5. Struktura lidskoprávního vztahu 

Lidskoprávní vztah lze určit pomocí obecné definice právního vztahu, a to jako 

„společenský vztah mezi nejméně dvěma konkrétně určenými právními subjekty, 

upravený právními normami, v němž jeho účastníci jsou nositeli vzájemně spjatých 

subjektivních práv a právních povinností, které vznikají těmto subjektům přímo nebo 

zprostředkovaně na základě právních norem“84 či jako „společenský vztah více 

subjektů, kteří mají navzájem subjektivní práva a subjektivní povinnosti.“85 Právní vztah 

je tvořen třemi prvky, a to subjekty právního vztahu, objektem a obsahem.86   

 Subjektem je v případě lidskoprávního vztahu zpravidla beneficient, jemuž jsou 

přiznána určitá práva, a adresát, který odpovídá za porušení povinností vyplývajících 

z lidskoprávního vztahu. Beneficientem může být jak člověk jako fyzická osoba tak 

právnická osoba jako právem uznaný uměle vytvořený subjekt.87 K postavení státu jako 

právnické osoby „sui generis“ se blíže vyjadřuji v podkapitole 2.2. K adresátovi 

lidskoprávního vztahu uvádí P. Höllander, že „adresátem základních práv jako práva 

objektivního, čili nositelem z nich plynoucích povinností, je především stát (veřejná 

moc). Avšak, nejen on.“88 V této souvislosti odkazuje P. Höllander na nález Pl. ÚS 

38/06, ve kterém stojí, že „Základní právo, resp. svoboda, je obsahem vztahu mezi jeho 

subjektem (nositelem), kterým je člověk (fyzická osoba a derivativně i právnická osoba), 

                                                           
83 Nález Pl. ÚS 3/09 ze dne 8. 6. 2010, odst. 16. 
84 GERLOCH, A.: Teorie práva, op. cit. sub 16, s. 145. 
85 KNAPP, V.: Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 202. 
86 GERLOCH, A.: Teorie práva, op. cit. sub 16, s. 146. 
87 Ibid., s. 156. 
88 HOLLÄNDER, P.: Základy všeobecné státovědy, op. cit. sub 15, s. 187. 
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a adresátem, kterým je veřejná moc. Výjimku z této obecné konstrukce představují 

případy horizontálního působení základních práv, případy, v nichž adresátem 

základních práv (svobod) není veřejná moc, nýbrž subjekty soukromého práva.“89 

Klíčovou otázkou, kterou se zabývám ve 2. kapitole své práce, je, které subjekty mohou 

být v tomto vztahu adresátem, tedy nositelem z práv plynoucích povinností, zda pouze 

stát, tradičně považovaný za adresáta, anebo i subjekt odlišný od státu, potažmo zda za 

porušení lidských práv jednotlivci jakožto soukromými osobami odpovídá stát.   

 Objekt lidskoprávního vztahu představuje to, čeho se týkají oprávnění a 

povinnosti účastníků právního vztahu.90 Primárním objektem je určité chování subjektů, 

jež je právním vztahem upravováno. Toto chování může mít svůj vlastní předmět (např. 

věc), ale také jej mít nemusí. Tento případný předmět se nazývá sekundárním objektem 

právního vztahu.91 Chování subjektů může spočívat v povinnosti něco dát nebo konat či 

v povinnosti trpět výkon práva nebo takového výkonu se zdržet. Jellinekovou 

terminologií, jež se pokoušela reflektovat vztah jednotlivce a státu, tedy můžeme mluvit 

o tzv. pozitivním a negativním statusu objektu lidskoprávního vztahu.92 Stát 

deklarováním práv v ústavním pořádku zaručuje, že „negativní“ práva budou 

respektována a „pozitivní“ práva budou moci být realizována. Jejich úspěšná realizace 

je závislá na jistých minimálních předpokladech, za jejichž existenci nese odpovědnost 

stát. Ze strany státu je tedy založena určitá povinnost vytvořit jednotlivcům prostor pro 

to, aby mohli svá práva uskutečňovat. Například u práv sociálních je tato povinnost 

limitována ekonomickými možnostmi státu na straně jedné, lidskou důstojností jedince 

na straně druhé, kdy je vždy třeba zvažovat, zda do ní danou úpravou nedošlo k zásahu. 

Povinností zákonodárce je zformulovat obsah práv tak, aby nevykročil z mezí 

stanovených podstatou ústavní garance, přičemž minimální hranice práv, za kterou 

nelze jít bez dotčení samotné podstaty a smyslu ustanovení, je jištěna lidskou 

důstojností, jejíž zajištění je účelem práv. Právo na lidskou důstojnost, původně 

koncipované jako právo obranné, jehož výkon měl být „pouze“ nenarušován, dostává 

                                                           
89 Nález Pl. ÚS 38/06 ze dne 6. 2. 2007, citováno dle: HOLLÄNDER, P.: Základy všeobecné státovědy, 
op. cit. sub 15, s. 187. 
90 GERLOCH, A.: Teorie práva, op. cit. sub 16, s. 159. 
91 KNAPP, V.: Teorie práva, op. cit. sub 85, s. 204. 
92 JELLINEK, G.: System der subjektiven öffentlichen Rechte. 2. durchgesehene und vermehrte Auflage 
von 1905. Tübingen: Mohr Siebeck, 2011, s. 94-135. 
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v tomto světle nový rozměr, kdy může skrze objektivně-právní dimenzi dostat podobu 

práva na plnění. 93        

 Obsahem lidskoprávního vztahu jsou vzájemná práva a povinnosti subjektů.94 

Uvedenou Jellinekovou terminologií pozitivního a negativního statusu se jedná o 

„pozitivní práva“, kdy určitému právu odpovídá povinnost dát nebo konat a o „negativní 

práva“, kdy určitému právu odpovídá povinnost nezasahovat, tedy trpět výkon práva či 

se výkonu zdržet.          

 Lidskoprávní vztah tak lze označit za společenský vztah mezi nejméně dvěma 

konkrétně určenými právními subjekty, kterými jsou beneficient, jemuž jsou přiznána 

určitá práva, a to jak „pozitivního“, tak „negativního“ charakteru, a adresát, jenž 

odpovídá za porušení z těchto práv vyplývajících povinností, je tedy nositelem jak 

„pozitivních“ závazků, tak „negativních“ závazků. Lidskoprávní vztah je upraven 

právními normami, typicky nejvyšší právní síly, přičemž tyto práva a povinnosti 

vznikají uvedeným subjektům přímo nebo zprostředkovaně na základě právních norem. 

  

                                                           
93 WAGNEROVÁ, E.: Úvod, op. cit. sub 3, s. 16-17. 
94 KNAPP, V.: Teorie práva, op. cit. sub 85, s. 203. 
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2. Horizontální účinky lidských práv a jejich projevy 

2.1. Horizontální působení lidských práv 

 Jak jsem uvedla již v úvodu práce, postupem doby dochází k rozšiřování 

katalogu lidských práv a k posilování institucionalizace jejich ochrany, a to zejména 

skrze rozhodování nejvyšších soudů. S trendem prohlubování obsahu a ochrany 

lidských práv jsme svědky pronikání lidských práv i do jiných právních oblastí, než ve 

kterých působila doposud. To vyvolává mnohé otázky o jejich působení, především o 

nositelích z těchto práv plynoucích povinností.       

 Lidská práva jsou tradičně považována za veřejná subjektivní práva upravující 

vertikální vztahy mezi jednotlivcem a státem. V. Pavlíček uvádí, že „za základní práva 

jsou v demokratických státech považována práva či nároky lidí vůči státu, která 

nenabývají soukromoprávní povahy, tedy subjektivní veřejná práva. Veřejným právem 

je jednotlivci propůjčeno oprávnění, aby od státu vyžadoval určité chování.“95 Jak 

uvádím v podkapitole 1.4., v současnosti nabývá na významu objektivně-právní funkce 

lidských práv a z ní svůj původ odvozující ochranná funkce lidských práv, jež spočívá v 

povinnosti státu poskytovat základním právům ochranu, a to jak před zásahy státu, tak i 

před zásahy ze strany soukromých osob. Ochranná funkce je proto některými 

považována za příčinu „prozařování“ lidských práv.96      

 S prozařováním lidských práv je úzce spojeno jejich horizontální působení. Pro 

označení tohoto fenoménu se používá pojem „Drittwirkung“, „Horizontalwirkung“, 

případně „third party effect“. Ačkoli každý z pojmů má určité terminologické nuance, 

vesměs všechny popisují otázku působení lidských práv v  soukromoprávních 

vztazích.97          

 Pojem horizontálního působení lidských práv je definován mnohými odborníky 

rozličně. Podle P. Holländera se jedná o případy, v nichž „adresátem lidských práv není 

veřejná moc, nýbrž subjekty soukromého práva“ a považuje tento jev za „úsilí o sladění 

                                                           
95 PAVLÍČEK, V. a kol.: Ústava a ústavní řád České republiky. Komentář. 2. díl. Práva a svobody. 2. 
doplněné a podstatně rozšířené vydání. Praha: Linde Praha a. s., 2002, s. 40. 
96 WAGNEROVÁ, E.: Úvod, op. cit. sub 3, s. 14. 
97 Ibid., s. 13. 
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svobody jednoho se svobodou druhého.“98 E. Wagnerová pojem horizontálního 

působení lidských práv popisuje ve svém článku Univerzalita lidských práv a spektrum 

právních vztahů, kde definuje jeho krajní podobu, podle které jsou „lidská práva jako 

právní normy přímo aplikovatelná i na vztahy mezi soukromými osobami.“ 99 Sama se 

přitom kloní k jejich působení skrze model tzv. nepřímého horizontálního účinku, který 

představuje umírněnou podobu horizontalismu. Tomuto modelu je věnována 

podkapitola 2.4.2. Dle jejího názoru lze soudit, že koncepci nepřímého horizontálního 

účinku přijal i český zákonodárce. Svědčí o tom podle ní fakt, že ÚS je oprávněn 

přezkoumávat i soudní rozhodnutí (trestní i civilní), a to nejen z hlediska případného 

formálního pochybení obecných soudů, nýbrž i z hlediska případného přehlédnutí vlivu 

lidských práv na soukromoprávní vztahy.100       

 R. Alexy chápe horizontální působení lidských práv jako působení lidských práv 

na vztahy jednotlivců navzájem v protikladu na vztah mezi státem a jednotlivcem.101 

Dle něj je myšlenka, že lidská práva ovlivňují vztahy mezi jednotlivci, a v tom smyslu 

mají horizontální působení, dnes všeobecně přijímaná. Za kontroverzní ovšem považuje 

otázky, jak lidská práva na vztahy mezi jednotlivci působí a v jakém rozsahu. Otázka 

„jak působí“ dle něj tvoří tzv. „konstrukční problém“, zatímco otázka „v jakém 

rozsahu“ představuje tzv. „kolizní problém“. Oba problémy považuje Alexy za výsledek 

zásadního rozdílu v povaze vztahu mezi státem a jednotlivcem a vztahu mezi dvěma 

jednotlivci navzájem. Vztah státu a jednotlivce je vztahem mezi držitelem ústavních 

práv a nedržitelem ústavních práv. Oproti tomu vztah mezi jednotlivci je vztahem mezi 

dvěma držiteli ústavních práv. Alexy uvádí tři možné modely horizontálního působení, 

a sice model přímého účinku, model nepřímého účinku, a model, kdy lidská práva 

působí skrze činnost státu, tedy kdy je jejich působení důsledkem vázanosti státu 

lidskými právy jakožto veřejnými subjektivními právy.102 Jednotlivým modelům se 

podrobně věnuji v podkapitole 2.4. Alexy zastává názor, že každý z uvedených modelů 

                                                           
98 HOLLÄNDER, P.: Základy všeobecné státovědy, op. cit. sub 15, s. 187. 
99 WAGNEROVÁ, E.: Univerzalita lidských práv a spektrum právních vztahů. In: HANUŠ, J. (ed.): 
Lidská práva. Nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciace. Brno: Centrum pro studium demokracie 
a kultury, 2001, s. 58. 
100 WAGNEROVÁ, E.: Poznámky k vývoji a k různým pojetím základních práv. Politologický časopis, 
1995, č. 1, s. 48. 
101 ALEXY, R.: A Theory of Constitutional Rights, op. cit sub 55, s. 355. 
102 Ibid., s. 354-355. 
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dobře vystihuje určité aspekty horizontálního působení lidských práv, ovšem žádný 

nenabízí kompletní řešení. To dle něj může poskytnout pouze sjednocený model, který 

zahrnuje všechny aspekty jednotlivých modelů, jež samy o sobě nepředstavují 

dostatečně komplexní řešení. Představuje proto model, označovaný německým pojmem 

„Drei-Ebenen-Modell der Drittwirkung“, který zahrnuje tři rovnocenné úrovně, přičemž 

první úroveň zahrnuje povinnosti státu, druhá subjektivní práva jednotlivců vůči státu a 

třetí právní vztahy mezi soukromými osobami.103     

2.2. Horizontální právní vztahy 

Soukromoprávní vztahy se od těch veřejnoprávních v mnohém liší. Zatímco pro 

veřejnoprávní – vertikální – právní vztahy je typická nerovnost subjektů, používání 

výlučně kogentních právních norem a možnost jednostranné rozhodovací pravomoci 

orgánu veřejné moci, pro soukromoprávní – horizontální – právní vztahy je příznačné 

naopak rovné postavení účastníků, používání dispozitivních právních norem a smluvní 

autonomie. Jedná se o vztahy mezi formálně rovnými subjekty, z nichž ani jeden nemá 

převahu nad druhým. Jejich případné spory proto nemůže svévolně rozhodnout žádný 

z účastníků, nýbrž třetí subjekt, zpravidla orgán veřejné moci.104 Ve skutečnosti ovšem 

existují i soukromoprávní vztahy, kde panuje faktická nerovnost mezi jeho subjekty, 

byť formálně jsou si strany rovny. Specifická je přitom role státu v soukromoprávních 

vztazích, kdy vystupuje jako formálně rovný partner, ačkoli tomu tak přesně není. V 

nálezu II. ÚS 2588/14 ÚS uvádí, že „i v případech, kdy stát (respektive obec) vystupuje 

jako účastník soukromoprávního vztahu, který se řídí právními předpisy z oblasti 

soukromého práva, nelze jeho postavení bez dalšího ztotožňovat s postavením 

jednotlivce. I v takových vztazích obec nedisponuje skutečně zcela autonomní vůlí a její 

jednání se musí vždy řídit zákonem. Při posuzování pozice státu (obce) v takových 

vztazích nelze proto cele abstrahovat od druhé dimenze státu (obce), tj. té, v níž 

vykonává svou hlavní funkci, tedy veřejnou moc.“105 Podobně k tomu uvádí Teorie 

práva autorů L. Kubů, P. Hungra a P. Osiny, že „stát, byť vystupuje v majetkových 

                                                           
103 ALEXY, R.: A Theory of Constitutional Rights, op. cit sub 55, s. 358. 
104 GERLOCH, A.: Teorie práva, op. cit. sub 16, s. 117-118. 
105 Nález II. ÚS 2588/14 ze dne 25. 11. 2014, odst. 7.  
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vztazích soukromoprávní povahy, se musí při svém jednání vždy řídit zákonem.“106  

 M. Ivičič uvádí dvě základní varianty postavení státu v horizontálních vztazích, 

kdy v jedné se stát základních práv dovolává, vystupuje tedy jako jejich beneficient, a 

ve druhé variantě se naopak základních práv dovolává opačná strana soukromoprávního 

vztahu, stát vystupuje tedy jako jejich adresát.107       

 Co se první varianty týče, stát se v ní chová jako subjekt soukromého práva, 

který nepůsobí vrchnostensky. Fakt, že stát v rámci těchto vztahů nevykonává 

vrchnostenskou moc, je zcela zásadní, neboť v opačném případě by stát jen těžko mohl 

dovolávat lidských práv, když ta jsou zamýšlena jako garantující ochranu právě proti 

vrchnostenské státní moci. Z tohoto důvodu je také obecně přijímáno, že ve vertikálních 

vztazích je vyloučeno, aby stát vystupující jako vrchnostenský orgán byl beneficientem 

lidských práv. Je pouze jejich adresátem. V horizontálních vztazích má však stát dle 

ustanovení § 21 n. o. z. postavení právnické osoby, a v případě, že nevykonává 

vrchnostenskou moc, je možné, aby i on se některých základních práv mohl dovolávat. 

Například má právo na rovnost před soudem, na právo na zákonného soudce a podobně. 

Při soudním jednání musí ovšem vystupovat jako právnická osoba soukromého práva, 

nikoli jako orgán veřejné moci.108         

 Druhá varianta se zabývá zásadní otázkou, zda je stát vázán lidskými právy i ve 

chvíli, kdy vystupuje jako soukromoprávní subjekt. Při této úvaze vycházíme 

z předpokladu, že stát nevykonává vrchnostenskou moc, tedy že se jedná o vztah dvou, 

alespoň na pohled, rovnoprávných soukromých subjektů. Zásadní je, že oproti běžnému 

horizontálnímu vztahu dvou soukromých subjektů, je zde adresátem právě stát, zatímco 

na straně beneficienta je subjekt odlišný od státu. Tudíž o rovnoprávnosti v pravém 

slova smyslu se v žádném případě mluvit nedá, neboť je nesporné, že jednotlivec se i 

v tomto případě nachází, co ve slabším postavení se potřeby ochrany týče a nelze 

pochybovat, že stát je i v tomto vztahu ve značné mocenské převaze. Klíčovou roli 

přitom hraje fakt, zda se jedná o činnost státu, prostřednictvím které dochází k plnění 

                                                           
106 KUBŮ, L.; HUNGR, P.; OSINA, P.: Teorie práva. Praha: Linde Praha a. s., 2007, s. 110. 
107 IVIČIČ, M.: Stát a některé zvláštní případy působení základních práv a svobod. Časopis pro právní 
vědu a praxi, 2012, č. 1, s. 21-22. 
108 FILIP, J.; SVATOŇ, J.: Státověda. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, s. 188.  
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veřejných úkolů či nikoli.109 V případě, že se jedná o činnost, v rámci které stát plní 

veřejné funkce, bude stát lidskými právy i přes soukromoprávní formu jednání vázán.110 

V případě činnosti státu, která nesměřuje přímo k zajišťování veřejných funkcí, to tak 

být nemusí. Je ovšem otázkou, zda je vůbec možné, aby stát vykonával činnost, která by 

nebyla plněním veřejných funkcí. Dle K. Hesseho by to v podstatě znamenalo, že 

existuje určitá oblast působení státu, která se nachází zcela mimo ústavu.111 Stejně tak 

dle něj nelze rozhodovat o vázanosti lidskými právy jen dle zvolené formy státního 

působení, tedy zda stát jedná v rámci práva soukromého či veřejného.112 M. Ivičič 

k tomu uvádí, že „charakteristika státu jako právního předpokládá primát práva nad 

státem a nikoliv obráceně jako je tomu u jednotlivce. Jelikož stát neexistuje samoúčelně, 

nýbrž pouze za účelem plnění jeho funkcí, které snad lze souhrnně charakterizovat jako 

zajišťování obecného blaha, měla by být činnost státu vždy podřízena principu legality, 

a to bez ohledu na formu jeho činnosti. Na rozdíl od jednotlivců tak státu nenáleží 

autonomie vůle ve smyslu samostatného rozhodování o „svém životě“, ale je pro něj 

charakteristický požadavek na absenci libovůle.“ 113 Lze také dodat, že Evropský soud 

pro lidská práva nepřikládá rozlišování jednání státu na vrchnostenské a 

soukromoprávní žádný význam.114       

 Stát je proto třeba považovat, vzhledem k jeho specifickému mocenskému 

postavení a vždy přítomným atributům veřejného práva, za právnickou osobu „sui 

generis“.115 Lze tedy dovodit, že v soukromoprávních vztazích je autonomie vůle státu 

limitována, neboť je stále vázán lidskými právy, i když v rámci soukromoprávních 

vztahů vystupuje jako formálně rovný účastník vztahu. Vztah státu jako adresáta práv a 

nositele z nich vyplývajících povinností a jednotlivce jako beneficienta zůstává, pokud 

                                                           
109 IVIČIČ, M.: Stát a některé zvláštní případy působení základních práv a svobod, op. cit. sub 107, s. 22-
23. 
110 Viz nález I. ÚS 125/10 ze dne 1. 9. 2010. 
111 HESSE, K.: Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland. 4. neubearbeitete 
Auflage. Karlsruhe: C. F. Müller, 1970, s. 144, citováno dle: IVIČIČ, M.: Stát a některé zvláštní případy 
působení základních práv a svobod, op. cit. sub 107, s. 24. 
112 IVIČIČ, M.: Stát a některé zvláštní případy působení základních práv a svobod, op. cit. sub 107, s. 24. 
113 Ibid., s. 25. 
114 ÖHLINGER, T.: Verfassungsrecht. 7. überarbeitete Auflage. Wien: Facultas, 2007, s. 321, citováno 
dle: IVIČIČ, M.: Stát a některé zvláštní případy působení základních práv a svobod, op. cit. sub 107, s. 
24. 
115 KUBŮ, L.; HUNGR, P.; OSINA, P.: Teorie práva, op. cit. sub 106, s. 109. 
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jde o lidská práva, nezměněn.       

 Otázkou zůstává, zda se stejný přístup aplikuje i na jednotlivce, kteří 

v soukromoprávním vztahu taktéž využívají autonomii vůle, jež je vůdčí zásadou 

soukromého práva,116 ve chvíli, kdy se autonomie vůle dostane do konfliktu s jiným 

ústavně chráněným lidským právem.117 E. Wagnerová poznamenává, že vlastní 

působení lidských práv v soukromoprávních vztazích se projeví právě tehdy, kdy 

v těchto vztazích dojde k právním jednáním, jež jsou s lidskými právy neslučitelná.118  

2.3. Adresáti lidských práv a jejich povinnosti 

P. Ondřejek ve svém článku Účinky lidských práv v soukromém právu k povaze 

lidských práv uvádí, že „jakožto jeden z druhů subjektivních práv vyžadují ke své 

realizaci odpovídající povinnost, jež tvoří poté obsah právního vztahu upraveného 

právními normami garantujícími lidská práva. V opačném případě by totiž bylo třeba 

základní práva chápat toliko jako výrazy politické morálky bez velkého právního 

významu.“119 Jak již bylo zmíněno, k prosazení koncepce bezprostřední závaznosti 

lidských práv ze strany státu a odklonu od pouhých „monologů zákonodárcových“ 

došlo po 2. světové válce. Stát je od té doby považován za adresáta lidských práv, tedy 

za nositele z nich plynoucích povinností. Můžeme si však položit otázku, zda je to jen 

stát, kdo odpovídá za případné porušení povinnosti a zásah do lidských práv. V případě 

vztahu mezi státem a jednotlivcem je tomu tak nade vši pochybnost. Důležitou otázkou 

ovšem zůstává, zda stát odpovídá i za případné zásahy do lidských práv jednotlivce 

učiněné subjektem odlišným od státu či případně zda za takovéto porušení může 

odpovídat sám tento subjekt.       

 K odpovědnosti státu lze uvést, že vedle jeho „negativních“ závazků, tedy 

závazků zdržet se, trpět nebo nezasahovat do sfér jednotlivce chráněných lidskými 

právy, je dnes u většiny lidských práv obecně uznávána taktéž určitá míra „pozitivních“ 

závazků státu, tedy povinnosti dát nebo konat s cílem aktivně bránit porušování 

                                                           
116 ELIÁŠ, K.: Předmluva, op. cit. sub 7, s. 13. 
117 Viz podkapitola 2.6. Poměřování lidských práv a princip proporcionality. 
118 WAGNEROVÁ, E.: Úvod, op. cit. sub 3, s. 13. 
119 ONDŘEJEK, P.: Účinky lidských práv v soukromém právu. Právník, 2011, č. 1, s. 38. 
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lidských práv ze strany kohokoli.120 Takováto povinnost může mít formu přijetí 

adekvátních opatření za účelem předejití zásahům do lidských práv jednotlivců, 

konkrétně formu přijetí právní úpravy zajišťující ochranu hodnotového systému, včetně 

procesní ochrany. Trend uznání „pozitivních“ závazků státu je možné vysledovat i u 

práv, která byla původně koncipována striktně jako práva negativního charakteru. 

Příkladem může být právo na život, původně chránící jednotlivce před svévolným 

zbavením života ze strany státu, nyní představující právo na „důstojný život“121 či právo 

na lidskou důstojnost, původně koncipované jako právo obranné, jehož výkon měl být 

„pouze“ nenarušován, nyní dostávající skrze objektivně-právní funkci lidských práv 

podobu práva na plnění.122 Vyžaduje tedy již určitou míru aktivního chování ze strany 

státu, kdy obyčejné zdržení se a nezasahování nemusí k naplnění, respektive 

neporušení, práva dostačovat.         

 K tomu nesmíme opomenout další důležitý trend, ke kterému v současné době 

dochází, a to trend privatizování funkcí tradičně vykonávaných státem, ať jde o 

veřejnou dopravu, zdravotnictví, vězeňství či poskytování statků jako je voda, plyn, 

elektrická energie nebo telekomunikační služby. Tento trend vyžaduje odpovídající 

reakci ve smyslu rozšíření rozsahu ochrany lidských práv jednotlivce s cílem zjemnit 

dopad těchto změn, které zanechávají jednotlivce ve výrazně slabším postavení. Ten by 

tak teoreticky mohl přijít o ochranu některých ze svých práv, neboť ta mu svědčí 

doposud jen proti státu. V Německu je tato snaha státu stáhnout se do méně restriktivní 

sféry soukromého práva označována pojmem „Flucht ins Privatrecht“, tedy doslova 

útěkem do soukromého práva.123 Tato situace vyvolává o adresátech lidských práv 

nemalé otázky.          

 Odpovědnost z horizontálního působení lidských práv se však dotýká i 

jednotlivců a nelze ji zúžit pouze na problematiku negativních a „pozitivních“ závazků 

státu. Povinnost respektování lidských práv ve vzájemných vztazích platí i pro 
                                                           
120 ZUCCA, L.: Constitutional Dilemmas. Conflicts of Fundamental Legal Rights in Europe and the USA. 
Oxford: Oxford University Press, 2007, s. 44, citováno dle: ONDŘEJEK, P.: Účinky lidských práv 
v soukromém právu, op. cit. sub 119, s. 39. 
121 GRIFFIN, J.: Human Rights: Whose Duties? In: CAMPBELL, T.; MILLER, S. (eds.): Human Rights 
and Moral Responsibilities of Corporate and Public Sector Organizations. Dordrecht: Kluwer Academic 
Publishers, 2004, s. 34, citováno dle: ONDŘEJEK, P.: Účinky lidských práv v soukromém právu, op. cit. 
sub 119, s. 40. 
122 WAGNEROVÁ, E.: Úvod, op. cit. sub 3, s. 17. 
123 OLIVER, D.; FEDTKE, J.: Comparative Analysis, op. cit. sub 4, s. 286. 
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jednotlivce, přičemž při jejich porušení nastupuje autoritativní rozhodnutí soudu, 

zpravidla spojené se sankcí pro porušitele. Pokud dojde k jednání v soukromoprávních 

vztazích, které je neslučitelné s lidskými právy, stojí proti sobě dva soukromé subjekty, 

nadané lidskými právy, a je nezbytné přivést jejich sféry do souladu. To je role 

obecných soudů, jejichž rozhodnutí je dále přezkoumatelné ÚS, a to pouze po stránce 

správného vyhodnocení významu lidských práv, tedy zda výsledek interpretace 

podústavního práva obecnými soudy neporušil lidská práva stěžovatele.124 

2.4. Jednotlivé modely horizontálního působení lidských práv 

Existuje několik základních modelů vypořádání se s horizontálním působením 

lidských práv, jež se opakovaně vyskytují v ústavních systémech států. Jedná se o 

model přímého účinku, o model nepřímého účinku, o model vyloučení horizontálního 

účinku lidských práv, kdy lidská práva v horizontálních vztazích nepůsobí, a o model 

tzv. „státní akce“. V rámci této podkapitoly se budu jednotlivým modelům působení 

lidských práv v horizontálních vztazích blíže věnovat, přičemž vždy se pokusím 

přiblížit jejich fungovaní včetně kladů a záporů a poté uvést konkrétní příklady právních 

řádů zemí, ve kterých se daný model aplikuje.  

2.4.1. Model přímého účinku 

Model přímého účinku se vyznačuje tím, že ústavně zakotvená lidská práva 

působí v horizontálních vztazích přímo, tedy nevztahují se jen na vztah mezi 

jednotlivcem a státem, nýbrž přímo působí i ve vztahu dvou soukromých osob, kdy se 

jednotlivec může domáhat svého ústavního práva vůči jinému jednotlivci.125 Účelem 

tohoto modelu je tak zajistit lidským právům plné působení ve všech právních vztazích.

 Dle Alexyho dochází k přímému horizontálnímu působení lidských práv ve 

chvíli, kdy ústavní principy vytvářejí práva a povinnosti ve vztahu mezi dvěma 

jednotlivci, jež by tam, nebýt těchto principů, nebyly.126     

 Stěžejní výhodou tohoto modelu je, že chrání jednotlivce nejen před zásahy státu 

do základních práv, nýbrž i před jejich porušením ze strany soukromých subjektů. 
                                                           
124 WAGNEROVÁ, E.: Úvod, op. cit. sub 3, s. 13. 
125 BARAK, A.: Constitutional Human Rights and Private Law, op. cit. sub 6, s. 14. 
126 ALEXY, R.: A Theory of Constitutional Rights, op. cit sub 55, s. 363. 
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V době, kdy mnoho soukromých subjektů disponuje mocí srovnatelnou se státní, je 

potřeba chránit lidská práva jednotlivce i před zásahy ze soukromé sféry extrémně 

vysoká. A. Barak uvádí jako další, pragmatickou, výhodu tohoto modelu explicitní 

přijetí jasné a transparentní cesty působení lidských práv a vyvarování se tak situaci, 

kdy budou soudci nuceni vynalézat složité a nepředvídatelné modely působení lidských 

práv v horizontálních vztazích následně pravděpodobně vedoucí k odlišným právním 

řešením.127          

 Proti zmíněným výhodám stojí na druhé straně nesporná negativa modelu 

přímého účinku. Základním problémem může být již samotný jazykový výklad 

některých ustanovení. Ústavy totiž obvykle obsahují ustanovení, která se vztahují jen na 

stát a pojmově tak neodpovídají působení mezi soukromými subjekty. Může se jednat 

například o úpravu omezování osobní svobody jako je zatčení, vazba či extradice. To 

vše jsou výhradně instituty státní moci.128 K tomu lze také uvést, že některé ústavy 

obsahují ustanovení, ve kterých je explicitně stanovena povinnost státu respektovat 

zakotvená lidská práva, což implikuje, že tato povinnost je namířena výlučně jen proti 

němu.129 Na podobném principu stojí i argument, že lidská práva jsou obdařena ústavní, 

tedy nejvyšší možnou silou z důvodu jejich ochrany před zásahy státu. Jsou chráněna 

před změnou či zneužitím složitým ústavním procesem, v českém právním prostředí 

představovaným například vyšším 3/5 kvórem, tzv. kvalifikovanou většinou, pro jejich 

přijetí, čl. 9 Ústavy, jenž stanovuje, že ústava (v širším smyslu) může být doplňována či 

měněna pouze ústavními zákony, či v neposlední řadě zřízením samostatného ústavního 

orgánu ke kontrole a ochraně ústavních práv a dalšími prostředky. Tato ústavní povaha 

lidských práv je prevencí proti zásahům státu, což opět indikuje, že tyto práva působí 

pouze proti státu.130         

 Dále lidská práva zakotvená v ústavách mají tradičně povahu garantovaných 

práv, tedy takových práv, která stát jednotlivcům zaručuje a ti si na ně činí nárok. Pokud 

však lidským právům přiznáme plné horizontální působení, jednotlivec přestane být 

pouze v pozici beneficienta a automaticky se ocitne i v pozici adresáta, od kterého se 

                                                           
127 BARAK, A.: Constitutional Human Rights and Private Law, op. cit. sub 6, s. 15. 
128 Ibid., s. 16. 
129 BARAK, A: Constitutional Human Rights and Private Law. In: Yale Law School Legal Scholarship 
Repository, 1996, 1-1, s. 230. 
130 Ibid., s. 230. 
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očekává určité chování, tedy je mu ukládána povinnost. Právo jednoho jednotlivce se 

tak stane povinností druhého. Důvodem je, že lidská práva se svou povahou limitují 

navzájem, někdy částečně, někdy zcela. Lidská práva byla ovšem primárně zamýšlena 

jako práva garantovaná za účelem ochrany jednotlivců, nikoli k tomu, aby měla 

v důsledku horizontálního působení opačný, jednotlivce zavazující, efekt. Mimo to 

lidská práva nemohou být podle velké řady katalogů omezována jinak než zákonem, 

jenž takovéto omezení výslovně předpokládá, přičemž pokud takovéto omezení 

vztahující se na soukromé osoby nikde ustanoveno není, nelze je ani aplikovat. To se 

stává problémem ve chvíli, kdy jsou soukromým subjektům v důsledku horizontálního 

působení vedle zaručení práv taktéž ukládány povinnosti. Z toho lze dovodit, že lidská 

práva vzhledem k absenci takovéto úpravy působí pouze proti státu, neboť přiznání 

přímého horizontálního účinku bez současného předpokladu omezení lidských práv, 

která nutně vyplývají z existence jiných lidských práv, není možné.131  

 Na závěr výčtu negativ, které se v souvislosti s přímým účinkem vyskytují, je 

nezbytné zmínit dle mého názoru jeden z hlavních nedostatků tohoto modelu. Je jím 

tvrzení, že model přímého účinku může vést naopak spíše k potlačování lidských práv 

než k jejich větší ochraně. Je tomu tak proto, že aplikací přímého účinku by došlo 

k zcela zásadní změně v rámci celého právního systému a razantnímu omezení 

fungování soukromého práva. Autonomie vůle jedince, která je považována za vůdčí 

princip soukromého práva,132 je zároveň vyústěním lidského práva na smluvní svobodu, 

lidskou důstojnost a svobodu obecně. Tato autonomie by však byla zásadně dotčena ve 

chvíli, kdy by lidská práva přímo působila i na vztahy mezi jednotlivci. Docházelo by 

tak k paradoxním situacím, kdy za účelem větší ochrany lidských práv by byla některá 

z nich téměř paralyzovaná a v rámci extrémní korektnosti nefunkční. Například 

zůstavitel by byl nucen nediskriminovat mezi svými dědici či prodávající by si nemohl 

vybrat, komu svůj produkt prodá.133       

 Tento model funguje například v Německu, Španělsku, Portugalsku, Švýcarsku 

či Irsku. Ve Španělsku čl. 9 odst. 1 ústavy říká, že „občané a veřejná moc jsou vázáni 

                                                           
131 BARAK, A.: Constitutional Human Rights and Private Law, op. cit. sub 6, s. 17. 
132 ELIÁŠ, K.: Předmluva, op. cit. sub 7, s. 13. 
133 BARAK, A.: Constitutional Human Rights and Private Law, op. cit. sub 6, s. 18. 
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ústavou a ostatními právními předpisy.“134 Španělské soudy tak mají pravomoc 

přiznávat lidským právům přímý účinek v soukromoprávních vztazích, přičemž 

soukromým subjektům tím vznikají „negativní“ závazky nenarušovat práva ostatních. 

Španělský právní systém obsahuje i prvky nepřímého účinku, a to pokud jde o 

mezinárodní závazky.135 V Portugalsku zase čl. 18 odst. 1 ústavy zní tak, že 

„ustanovení této ústavy o právech, svobodách a zárukách jsou bezprostředně použitelná 

a závazná pro veřejnoprávní i soukromoprávní osoby a instituce.“136 Navzdory 

poměrně jednoznačnému znění však v Portugalsku o způsobu horizontálního působení 

vedou rozsáhlé diskuze.137 Co se Švýcarska týče, podle znění čl. 35 odst. 3 ústavy 

„státní moc zajišťuje, že se základní práva, kde je to vhodné, aplikují na vztahy mezi 

soukromými osobami.“138 V případě Irska byl přímý účinek formulován tamním 

nejvyšším soudem, když ustanovil tzv. „ústavní delikt“ zakládající právo na přiznání 

náhrady škody způsobené porušením práva zakotveného v irské ústavě. Tento přístup 

stojí na tezi, že ústava je základní právní normou a všechny ostatní, včetně těch 

regulujících soukromé právo, s ní musí být v souladu. Soudy tak interpretují ústavu 

způsobem, aby subjektům v rámci soukromoprávních vztahů byla poskytnuta přímá 

ochrana. Ovšem tento přístup má svá omezení, neboť na „ústavní delikt“ se lze 

odvolávat jen za určitých limitovaných okolností.139     

 Co se Německa týče, je situace složitější. Není sice sporu, že v německém 

právním řádu je uznáván účinek lidských práv v horizontálních vztazích, není ovšem 

zcela zřejmé, zda byl přijat model přímého či nepřímého účinku. V Německu má původ 

tzv. Drittwirkung teorie, která předpokládá, že lidská práva se nevztahují pouze na vztah 

státu a jednotlivce, nýbrž že působí i v rámci vztahů soukromého práva mezi jednotlivci 

navzájem. Liší se však názory, o jaký typ působení se jedná. Příznivci přímého účinku, 

                                                           
134 „Citizens and public authorities are bound by the Constitution and all other legal provisions.“ (čerpáno 
z internetové adresy https://www.constituteproject.org/.) 
135 OLIVER, D.; FEDTKE, J.: Comparative Analysis, op. cit. sub 4, s. 299. 
136 „This Constitution’s provisions with regard to rights, freedoms and guarantees shall be directly 
applicable to and binding on public and private persons and bodies.“ (čerpáno z internetové adresy 
https://www.constituteproject.org/.)  
137 IVIČIČ, M.: Vztah základních práv a soukromého práva ve vybraných státech. Časopis pro právní 
vědu a praxi, 2009, č. 3, s. 194. 
138 „Die Behörden sorgen dafür, dass die Grundrechte, soweit sie sich dazu eignen, auch unter Privaten 
wirksam werden.“ 
139 OLIVER, D.; FEDTKE, J.: Comparative Analysis, op. cit. sub 4, s. 297-298. 
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kteří jsou v tomto sporu v menšině, tvrdí, že lidská práva ovlivňují právní systém jako 

celek a jejich cílem je chránit jednotlivce před extrémistickou mocí, kterou může 

představovat jak státní moc tak dnes zajisté i nestátní subjekty.140 Přímý účinek je 

reprezentovaný především soudcem H. C. Nipperdeyem a prvním senátem Spolkového 

pracovního soudu.141 Ten sice také uznává, že lidská práva v užším smyslu veřejných 

subjektivních práv jsou namířena jen proti státu. Nicméně zastává názor, že v případě 

přímého účinku, podobně jako v případě nepřímého účinku, jejich vliv na soukromé 

právo vyvstává z jejich charakteru jakožto objektivních závazných ústavních práv. Na 

rozdíl od nepřímého účinku se však jejich působení neděje pouze skrze interpretaci 

soukromého práva ovlivněnou objektivními hodnotami, nýbrž subjektivní soukromá 

práva jednotlivce z těchto hodnot přímo vyplývají.142      

 V tomto duchu padlo v Německu několik rozhodnutí. Lze uvést například 

rozhodnutí Spolkového soudního dvora, kdy soud došel k závěru, že předání informací 

o zdravotním stavu osoby pojišťovně učiněné jinou osobou porušilo základní právo 

první osoby, neboť takovéto jednání narušilo její lidskou důstojnost a právo na osobní 

rozvoj chráněné čl. 1 a 2 Základního zákona SRN. Soud dovodil, že lidská práva 

obsažená v Základním zákonu SRN garantují práva, které dotyčnému slouží nejen proti 

státu a jeho organizačním složkám, nýbrž i v rámci soukromoprávních vztahů proti 

každému jednotlivci.143         

 Dle srovnávací analýzy D. Oliverové a J. Fedtkeho se Německo řadí mezi státy 

uznávající nepřímý účinek lidských práv v horizontálních vztazích. Autoři však vedle 

toho zmiňují čl. 9 odst. 3 Základního zákona SRN, jenž lze označit za přímo 

horizontálně působící. Daný článek totiž ustanovuje výjimku s ohledem na činnost 

organizací zaměřujících se na zlepšení pracovních podmínek.144 Podle tohoto 

ustanovení jsou jednání, jež omezují právo sdružovat se, neplatná. Ustanovení je tak 

                                                           
140 BARAK, A.: Constitutional Human Rights and Private Law, op. cit. sub 6, s. 16. 
141 ALEXY, R.: A Theory of Constitutional Rights, op. cit sub 55, s. 356. 
142 NIPPERDEY, H. C.: Grundrechte und Privatrecht. In: NIPPERDEY, H. C. (ed.): Festschrift für Erich 
Molitor zum 75. Geburtstag, 3. Oktober 1961. München; Berlin: C. H. Beck, 1962, s. 24, citováno dle: 
ALEXY, R.: A Theory of Constitutional Rights, op. cit sub 55, s. 356. 
143 BGHZ 24, 72 (Ärztliche Bescheinigungen) ze dne 2. 4. 1957. 
144 OLIVER, D.; FEDTKE, J.: Comparative Analysis, op. cit. sub 4, s. 301. 
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výslovně zaměřeno na omezující dohody, tedy soukromoprávní jednání, proto přímo 

horizontálně působící.145 

2.4.2. Model nepřímého účinku 

Modelem nepřímého účinku se rozumí situace, kdy lidská práva v horizontálních 

vztazích působí, ale pouze zprostředkovaně, nepřímo, pomocí již existujících či nově 

vytvořených nástrojů soukromého práva.146 Těmito nástroji mohou být například 

neurčité pojmy jako „veřejný pořádek“ či „dobrá víra“. V rámci tohoto modelu má 

zákonodárce povinnost zajistit působení lidských práv v soukromoprávních vztazích 

prostřednictvím podústavního práva, stejně tak orgány moci výkonné a soudní mají 

povinnost lidská práva při veškeré své činnosti zohledňovat.147     

 Dle Alexyho ovlivňují v rámci tohoto modelu lidská práva jakožto „objektivní 

hodnoty“ interpretaci práva soukromého. Tento vliv se realizuje především 

při konkretizaci obecných ustanovení soukromého práva, ale může se projevit i při 

interpretaci jakéhokoli soukromoprávního ustanovení a v určitých případech může 

dokonce ospravedlnit rozhodnutí jdoucí proti doslovnému znění ustanovení. Tzv. 

„prozařovací efekt“ lidských práv ukládá soudům brát vliv lidských práv na 

soukromoprávní normy při jejich interpretaci v potaz. I přes tento vliv však zůstávají 

ustanovení soukromého práva, včetně všech práv a povinností, čistě soukromoprávní.148 

 Model nepřímého účinku lze považovat za schůdnější koncept působení lidských 

práv v horizontálních vztazích, a to především proto, že umožňuje jejich aplikaci za 

současného udržení stávajícího právního systému a do značné míry eliminuje negativa 

modelu účinku přímého. Model nepřímého účinku se totiž na rozdíl od poměrně 

radikálního modelu přímého účinku snaží aplikaci lidských práv v soukromoprávních 

vztazích usnadnit a zmírnit její dopad fungováním skrze již zaběhlé prostředky.    

 Mimo výhody uvedené již u modelu přímého účinku, tedy potřeby reagovat na 

porušení lidských práv i ze strany soukromých subjektů, je zásadní výhodou tohoto 

modelu absence potřeby vytvářet separátní systém pro umožnění horizontální působení, 

                                                           
145 IVIČIČ, M.: Vztah základních práv a soukromého práva ve vybraných státech, op. cit. sub 137, s. 191. 
146 BARAK, A.: Constitutional Human Rights and Private Law, op. cit. sub 6, s. 21. 
147 IVIČIČ, M.: Vztah základních práv a soukromého práva ve vybraných státech, op. cit. sub 137, s. 190. 
148 ALEXY, R.: A Theory of Constitutional Rights, op. cit sub 55, s. 355-356. 
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neboť lidská práva mohou velmi dobře působit i v rámci současného systému 

soukromého práva. Lze toho dosáhnout pomocí posílení již existujících nástrojů, 

případně pomocí vytvoření nástrojů nových. Takto bude možné při případném porušení 

lidských práv ze strany soukromého subjektu přiznat náhradu, která by dříve nebyla 

dostupná.149 Soukromé právo obsahuje složitý systém ujednání s cílem usnadnit 

společné soužití osob. Je proto žádoucí, aby se působení lidských práv v horizontálních 

vztazích dělo skrze soukromoprávní mechanismy, neboť jen tak lze zajistit maximální 

koherentnost a propojenost obou právních sfér.150     

 Jak již bylo řečeno, nástroji, pomocí kterých mohou v horizontálních vztazích 

lidská práva působit, mohou být například neurčité právní pojmy jako „veřejný 

pořádek“ či „dobrá víra“. Tyto pojmy představují odraz ústavních principů a lidských 

práv v soukromoprávní úpravě a zároveň odrážejí vhodnou rovnováhu mezi 

kolidujícími lidskými právy. U pojmu „veřejný pořádek“ je to obzvlášť viditelné, neboť 

tento pojem v sobě může zahrnovat v podstatě jakékoli ústavně zakotvené lidské právo. 

Stanovuje tak určité hodnotové povědomí o dané společnosti a v rámci možností 

vyvažuje navzájem si konkurující práva přidělenou společenskou relevancí. Pojem 

„veřejný pořádek“ může mít v každé společnosti jiný význam. Odráží ideální stav 

společnosti, který se může stát od státu lišit dle regionálních zvyklostí. Právě především 

přes pojem „veřejného pořádku“ do soukromého práva lidská práva vstupují.151 Tyto 

pojmy tak svou povahou dovolují působení lidských práv v soukromém právu bez 

nutnosti činit zásadní změny v jeho systému.152        

 Proti modelu nepřímého účinku hovoří argumenty podobné těm proti modelu 

účinku přímého, tedy pokud jsou lidská práva namířena jen na vztah státu a jednotlivce, 

pak nelze jejich působení přenášet do vztahů soukromých subjektů. Dle odpůrců 

horizontálního působení lidských práv jsou tato práva odjakživa smýšlena jako obrana 

jednotlivce před zásahy státu a mělo by to tak i zůstat, neboť lidská práva nejsou 

z mnoha výše uvedených důvodů na působení v soukromoprávních vztazích 

dimenzována. K této kritice lze však namítat, že hranice mezi soukromým právem a 

                                                           
149 BARAK, A.: Constitutional Human Rights and Private Law, op. cit. sub 6, s. 22. 
150 Ibid., s. 29. 
151 Ibid., s. 22. 
152 Ibid., s. 33. 
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lidskými právy není tak ostrá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Hodnoty 

soukromého práva de facto korespondují s těmi, na kterých je postaven ústavní systém a 

lidská práva. Jak jsem již uvedla výše, základní soukromoprávní principy, jako 

autonomie vůle či smluvní svoboda, jsou v podstatě projevem lidských práv 

v soukromém právu. Jen těžko tak lze úspěšně tvrdit, že systém soukromého práva je 

zcela oddělen od systému práva veřejného, konkrétně ústavně zakotvených lidských 

práv. Zcela zásadní pojmy jako je právě „veřejný pořádek“ či „dobrá víra“, které 

provází aplikaci soukromého práva, regulují a usměrňují jeho užívání, obsahově 

promítají do soukromého práva ústavní principy. Pro tyto pojmy a jejich význam jsou 

naprosto klíčová lidská práva i přesto, že oba výrazy jsou používány v soukromoprávní 

sféře. Je tak zřejmé, že vzhledem k tomu, jak velkou roli tyto pojmy v soukromém 

právu hrají, mají lidská práva v nich obsažená přesah i nad rámec vztahu státu a 

jednotlivce. A. Barak se trefně ptá, že pokud jsou v těchto pojmech obsažená lidská 

práva namířena čistě na vztah státu a jednotlivce, proč je důležité se v soukromém právu 

vůbec otázkou, zda je jednání v souladu s veřejným pořádkem či v dobré víře, 

zabývat.153          

 Model nepřímého účinku přijal Spolkový ústavní soud ve slavném rozhodnutí 

Lüth.154 Šlo o případ, kdy se aktivista Eric Lüth rozhodl bojkotovat film nacistického 

režiséra Veita Harlana. Ten chtěl svůj film uvést na festivalu v Hamburku, přičemž Lüth 

otevřeně vyzýval obyvatele k bojkotu tohoto filmu. Režisér podal na aktivistu žalobu na 

náhradu škody. Podle rozhodnutí civilního soudu Lüth opravdu porušil ustanovení § 

826 německého občanského zákoníku, jež uvádí, že každý, kdo v rozporu s dobrými 

mravy jinému úmyslně způsobí škodu, je povinen k její náhradě.155 Ovšem Spolkový 

ústavní soud rozhodnutí zvrátil, když dovodil, že rozhodnutí civilního soudu poškodilo 

Lüthovo ústavní právo na svobodu projevu. Soud uvedl, že i přesto, že primárním 

účelem lidských práv je chránit práva jednotlivce proti zásahům ze strany státu, tvoří 

zároveň i „objektivní řád hodnot“, na který musí být pohlíženo jako na zásadní ústavní 

                                                           
153 BARAK, A.: Constitutional Human Rights and Private Law, op. cit. sub 6, s. 25. 
154 BVerfGE 7, 198 (Lüth) ze dne 15. 1. 1958. 
155 „Wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einem anderen vorsätzlich Schaden zufügt, 
ist dem anderen zum Ersatz des Schadens verpflichtet.“ 
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rámec, který ovlivňuje všechny sféry práva.156 Objektivní hodnotový systém společnosti 

tedy ovlivňuje veřejné i soukromé právo a je standardem pro posuzování každého 

jednání, ať legislativního, výkonného či soudního, a každé jednání v rámci soukromého 

práva musí být s tímto systémem v souladu. 157  Přestože soukromé právo je vykládáno 

v souladu s ústavou, spory zůstávají soukromoprávními a řeší se v rámci práva 

soukromého. Výsledkem tak bylo, že Lüthovo chování neporušilo ustanovení 

občanského zákoníku, neboť jeho právo na svobodu projevu převážilo jeho povinnost 

dle soukromého práva distribuovat Harlanův film.       

 Spolkový ústavní soud nadále pokračoval v rozhodování v tomto duchu, kdy 

vedle používání již existujících soukromoprávních nástrojů vyvinul i nové právní 

nástroje k umožnění působení lidských práv v horizontálních vztazích. Například 

rozhodl, že porušení svobody projevu mezi soukromými subjekty, ať úmyslné či 

nedbalostní, zakládá protiprávnost.158 Dále rozhodl, že strany jsou oprávněny k náhradě 

i nemajetkové škody tam, kde tato možnost náhrady nebyla dříve, než se začal aplikovat 

nepřímý účinek, možná.159 Jak je již ovšem zmíněno výše, ohledně aplikace nepřímého 

účinku nepanuje v Německu naprostá shoda. Model nepřímého účinku zastává soudce 

G. Dürig působící na Spolkovém ústavním soudě. Oproti tomu názorový proud 

představovaný soudcem H. C. Nipperdeyem působícím na Spolkovém pracovním soudě 

prosazuje ve svém rozhodování model účinku přímého.160    

 Jako další příklady zemí, které přijaly model nepřímého účinku, lze vedle 

Německa uvést i Rakousko, Itálii či Japonsko. V Rakousku právní řád explicitní 

ustanovení o horizontálním působení neobsahuje, převažuje však pojetí nepřímého 

účinku, kdy základními prostředky pro působení lidských práv jsou generální klauzule 

soukromého práva.161 V Itálii jsou například ustanovení občanského zákoníku 

dovolující náhradu škody jen v případě, kdy došlo k peněžité újmě, interpretovány jako 

dovolující také náhradu za bolest a utrpení. K tomuto soudy dospěly skrze odůvodnění, 
                                                           
156 TUSHNET, M.: The Issue of State Action/Horizontal Effect in Comparative Constitutional Law. In: 
CLAPHAM, A. (ed.): Human Rights and Non-State Actors. Cheltenham: Edward Elgar Publishing 
Limited, 2013, s. 239. 
157 BVerfGE 7, 198 (Lüth) ze dne 15. 1. 1958, odst. 27. 
158 BVerfGE 25, 256 (Blinkfüer) ze dne 26. 2. 1969. 
159 BVerfGE 34, 269 (Soraya) ze dne 14. 2. 1973. 
160 ALEXY, R.: A Theory of Constitutional Rights, op. cit sub 55, s. 355-356. 
161 IVIČIČ, M.: Vztah základních práv a soukromého práva ve vybraných státech, op. cit. sub 137, s. 193. 
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že existuje propojení mezi ústavními ustanoveními a občanským zákoníkem, a obdařily 

tak občanský zákoník nástroji k promítnutí této ústavní dimenze.162 Oproti tomu v 

případech, kdy ústavní právo nebylo implementováno do podústavního práva, se budou 

italské soudy snažit rozhodnout přímo na základně ústavního ustanovení, tedy aplikovat 

účinek přímý.163 Japonsko taktéž přijalo model nepřímého účinku. Nejvyšší soud 

Japonska v případu Takano v. Mitsubishi Jushi164 uvedl, že ústavní ustanovení se 

aplikují v soukromém právu pomocí prostředků soukromoprávní doktríny jako je pojem 

„veřejného pořádku“ či skrze specifické pracovní zákony.165 Soudy si tak při 

rozhodování vytvořily cesty, pomocí kterých se dostávají ústavně zakotvená lidská 

práva do sféry práva soukromého.  

2.4.3. Model vyloučení horizontálního účinku 

Další možností působení, respektive nepůsobení lidských práv v horizontálních 

vztazích, je model vyloučení horizontálního účinku, kdy lidská práva mají účinky pouze 

v rámci práva veřejného.166 V rámci tohoto modelu se lidská práva týkají výhradně 

vztahu mezi státem a jednotlivcem a jejich primárním cílem je ochránit jednotlivce před 

chováním státu. Vztahy mezi jednotlivci navzájem jsou pak regulovány výlučně 

normami soukromého práva.          

 K tomuto modelu bych na úvod ráda poznamenala, že argumenty pro i proti 

aplikaci modelu vyloučení horizontálního účinku jsou vesměs shodné s těmi, které 

mluví pro a proti aplikaci modelu přímého působení lidských práv v horizontálních 

vztazích, avšak přesně v opačném pořadí, neboť model přímého účinku a model 

vyloučení horizontálního účinku jsou de facto přímé protiklady.    

 Hlavní argument pro zvolení tohoto modelu je postaven na teorii, že působení 

lidských práv v horizontálních vztazích by naopak vedlo k jejich porušování, neboť 

autonomie vůle jedince, jež je považována za vůdčí princip soukromého práva,167 je 

zároveň vyústěním lidského práva na smluvní svobodu, lidskou důstojnost a svobodu 
                                                           
162 BARAK, A.: Constitutional Human Rights and Private Law, op. cit. sub 6, s. 24. 
163 OLIVER, D.; FEDTKE, J.: Comparative Analysis, op. cit. sub 4, s. 301. 
164 Takano v. Mitsubishi Jushi K.K., 27 Minshu 1536 (Sup. Ct., G.B., Dec. 12, 1973). 
165 BARAK, A.: Constitutional Human Rights and Private Law, op. cit. sub 6, s. 24. 
166 Ibid., s. 18. 
167 ELIÁŠ, K.: Předmluva, op. cit. sub 7, s. 13. 
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obecně. Tato autonomie by však byla zásadně dotčena ve chvíli, kdy by lidská práva 

přímo působila i na vzájemné vztahy mezi jednotlivci. Lze uvést již výše zmíněný 

příklad, kdy zůstavitel by byl nucen nediskriminovat mezi svými dědici či prodávající 

by si nemohl vybrat, komu svůj produkt prodá. Takovéto případy by zjevně vytvářely 

situace zásadně omezující rozsah určitých lidských práv, která bylo možné dosud 

v rámci soukromého práva rozsáhle požívat. Zastánci tohoto modelu proto tvrdí, že 

působení lidských práv má zůstat pouze v rovině vztahu státu a jednotlivce a vztahy 

mezi jednotlivci navzájem mají být i nadále upraveny výlučně soukromým právem. 

Jenom tak lze umožnit jednotlivcům maximální možné užívání lidských práv, neboť 

výsledkem rozšíření pole působnosti i na horizontální vztahy by bylo naopak omezování 

či dokonce porušování lidských práv.168      

 Lze namítat, že řešením výše uvedené argumentace by mohlo být jednoduše 

poměřování kolidujících práv navzájem, otázkou ovšem je, jak by takovéto poměřování 

fungovalo. Ústava se zabývá pouze vztahem státu a jednotlivce a poměry mezi dvěma 

soukromými subjekty neupravuje. Stejně tak je zřejmé, že nelze použít stejná pravidla, 

která platí pro stát. Pro příklad lze uvést, že mnoho jednání, která jsou pro soukromé 

osoby přípustná, například možnost zůstavitele diskriminovat mezi svými dědici, jsou 

pro stát zakázaná, neboť stát nemůže diskriminovat v žádném ohledu. V úvahu by 

připadalo řešení skrze aplikaci principu proporcionality, jehož hlavním cílem je snaha o 

maximalizaci uchování jak základního práva, tak kolidujících právních statků.169 

Takovýto systém poměřování kolidujících práv je obvykle aplikován soudy v případech 

kolize lidských práv. Zastánci tohoto modelu jsou ovšem toho názoru, že je 

pravděpodobné, že by takovéto řešení, kdy je poměřování tvořeno soudy samotnými, 

vedlo k problematickým rozhodnutím, v nejzazších případech i až k porušování 

lidských práv.170           

 Hlavní nevýhodou tohoto modelu bezesporu je, že nijak neřeší působení 

lidských práv v horizontálních vztazích. Jak již zaznělo, nebezpečí porušení lidských 

práv plyne nejen od státu, nýbrž také ze strany soukromých osob, například ze strany 

velkých soukromých korporací. A. Barak pokládá klíčovou otázku, když se ptá, že 

                                                           
168 BARAK, A.: Constitutional Human Rights and Private Law, op. cit. sub 6, s. 18. 
169 WAGNEROVÁ, E.: Úvod, op. cit. sub 3, s. 26. 
170 BARAK, A.: Constitutional Human Rights and Private Law, op. cit. sub 6, s. 18. 
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pokud malé město je povinno lidská práva dodržovat a například nediskriminovat, proč 

by to stejné nemělo platit i pro velkou soukromou korporaci.171   

 Dále je potřeba se v případě aplikace tohoto modelu vypořádat s otázkou, jaké je 

postavení státu, když vystupuje v rámci soukromoprávních vztahů. Je totiž zřejmé, že i 

přes jeho soukromoprávní postavení se na něj vztahují veškeré jeho ústavní povinnosti. 

Stát nikdy nebude v pozici „běžného“ soukromoprávního subjektu, neboť za ním jdou 

závazky, kterým musí dostát za všech okolností, tedy i v rámci sféry soukromého práva. 

Tudíž i v případech, kdy stát vystupuje jako zdánlivě rovný partner v soukromoprávních 

vztazích, musí být lidská práva z jeho strany respektována a nesmí je za žádnou cenu 

porušovat.172 Z toho vyplývá otázka, jak je možné, že v rámci těchto soukromoprávních 

vztahů s přítomností státu je horizontální působení lidských práv realizovatelné a 

dokážeme se vypořádat s řadou argumentů svědčících proti působení lidských práv 

v soukromoprávních vztazích, zatímco v případech horizontálních vztahů bez 

přítomnosti státu to údajně realizovatelné není.173     

 Tento model se aplikuje v Kanadě, kde jsou ústavně zakotvená lidská práva 

namířena výslovně pouze na stát. Soudům ústava povinnost respektovat lidská práva 

přímo neukládá. Přesněji řečeno, čl. 32 odst. 1 ústavy říká, že ústava se vztahuje na 

parlament a vládu a její provincie, nikoli na soudy.174 Tento model přijal Nejvyšší soud 

Kanady ve známém případu Dolphin Delivery.175 Soud se k působení lidských práv 

vyjádřil tak, že sice odmítl horizontální působení lidských práv v případech 

soukromoprávních sporů dle common law, ovšem dodal, že to neznamená, že soudy by 

neměly aplikovat a vykládat principy common law v souladu s hodnotami zaručenými 

ústavou. Jasně ale konstatoval, že tato situace je odlišná od té, kdy soukromá osoba má 

přímo ústavní povinnost vůči jiné soukromé osobě.176 Rozhodnutí odlišuje, zda se jedná 

                                                           
171 BARAK, A.: Constitutional Human Rights and Private Law, op. cit. sub 6, s. 20. 
172 Specifické roli státu v soukromoprávních vztazích se blíže věnuji v podkapitole 2.2. 
173 BARAK, A.: Constitutional Human Rights and Private Law, op. cit. sub 6, s. 21. 
174 „This Charter applies (a) to the Parliament and government of Canada in respect of all matters within 
the authority of Parliament including all matters relating to the Yukon Territory and Northwest 
Territories; and (b) to the legislature and government of each province in respect of all matters within the 
authority of the legislature of each province.“ 
175 RWDSU v. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 S.C.R. 573. 
176 „I should make it clear, however, that this is a distinct issue from the question whether the judiciary 
ought to apply and develop the principles of the common law in a manner consistent with the 
fundamental values enshrined in the Constitution. The answer to this question must be in the affirmative. 
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o legislativu přijatou parlamentem, na který se vztahuje čl. 32 odst. 1 ústavy, či o 

common law tvořené soudy, jež do znění uvedeného článku nespadají. Od svého 

přístupu se soud odchýlil v případu CBC v. Dagenais,177 kdy výjimečně přiznal lidským 

právům při výkladu common law nepřímý horizontální účinek. Ovšem v podobném 

případě Hill v. Church of Scientology178 opět působení lidských práv v horizontálních 

vztazích, byť nepřímo, neuznal, a to proto, že se jednalo o čistě soukromoprávní 

kontext. V případu CBC v. Dagenais soud dle svého tvrzení totiž rozhodl tak, jak 

rozhodl, neboť se jednalo o zcela zřejmě veřejnoprávní kontext.179 Lze tedy uzavřít, že 

v případech sporů čistě soukromoprávní povahy podle common law je působení 

lidských práv v rámci kanadského systému vyloučeno. 

2.4.4. Model tzv. „státní akce“ 

 Posledním ze čtyř modelů, jimž se ve své práci věnuji, je model tzv. „státní 

akce“.180 Jeho základní tezí je, že lidská práva jsou chráněna pouze ve vztahu státu a 

jednotlivce a v horizontálních vztazích nepůsobí přímo ani nepřímo. Ovšem i tak hrají 

lidská práva v soukromoprávních vztazích důležitou roli. Za státní moc se totiž pro 

potřeby tohoto modelu považuje i soudnictví. Soudy jsou tak lidskými právy vázány a i 

přesto, že se jednotlivci ve vzájemných vztazích lidských práv dovolávat nemohou, 

soudy mají povinnost rozhodovat způsobem, aby výsledkem nebyla ústavně zaručená 

lidská práva porušena.181 Dle Baraka není třeba vidět tento model jako konkurující 

ostatním, nýbrž jako doplňující a podporující předchozí modely souběžnou aplikací, 

zejména v případech, kdy selžou.182        

 Dle Alexyho je horizontální účinek v rámci tohoto modelu důsledkem vázanosti 

                                                                                                                                                                          
In this sense, then, the Charter  is far from irrelevant to private litigants whose disputes fall to be decided 
at common law. But this is different from the proposition that one private party owes a constitutional duty 
to another, which proposition underlies the purported assertion of Charter  causes of action or Charter  
defences between individuals.“ 
177 Dagenais v. CBC, [1994] 3 S.C.R. 835. 
178 Hill v. Church of Scientology of Toronto, [1995] 2 S.C.R. 1130. 
179 BARAK, A.: Constitutional Human Rights and Private Law, op. cit. sub 6, s. 19. 
180 V originále nazýván „state action doctrine“ či „judiciary model“. 
181 BARAK, A.: Constitutional Human Rights and Private Law, op. cit. sub 6, s. 25. 
182 Ibid., s. 42. 
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státu lidskými právy jakožto subjektivními veřejnými právy.183 V této souvislosti 

zmiňuje výklad J. Schwabeho, jenž zastává názor, že stát je účastníkem potenciálních 

porušení lidských práv ze strany soukromého subjektu skrze soukromé právo, neboť stát 

soukromé právo utvořil, dal k dispozici a má prostředky k jeho vynucování. Musí proto 

přijmout, že odpovídá za porušování lidských práv i přesto, že jsou páchána 

soukromými subjekty. Horizontální působení tak lze dle Schwabeho řešit jednoduše 

formulováním odpovědnosti státu skrze tzv. negativní status. Alexy s tímto výkladem 

nesouhlasí, ovšem dle něj nepodrývá základní myšlenku tohoto modelu, tedy 

horizontální působení lidských práv umožněné skrze subjektivní veřejná práva 

jednotlivce proti státu. Dle Alexyho lze použít vedle práv negativního charakteru také 

práva charakteru pozitivního mířící na ústavně požadovanou ochranu v rámci vztahů 

mezi dvěma soukromými subjekty.184     

 Fungování tohoto modelu lze dobře demonstrovat na slavném případu Shelley v. 

Kraemer,185 který je považován za původce modelu „státní akce“ a který blíže popisuji 

dále v podkapitole. Jednalo se o situaci, kdy se osoba kupující nemovitost zavázala ji 

později neprodat žádné osobě, jež by byla afroamerického původu. Kupující tento zákaz 

následně porušil, původní prodejce však právo na náhradu škody plynoucí z této dohody 

neměl, neboť soud nemohl po kupujícím požadovat, aby takovéto dohodě dostál, jelikož 

by tak současně porušil právo na rovnost osoby afroamerického původu, jež jí svědčí 

proti státu, jenž soudní moc představuje.      

 Hlavní výhodou modelu „státní akce“ je, že v určité míře respektuje působení 

lidských práv v horizontálních vztazích tím, že soukromoprávnímu jednání, které je 

porušuje, neposkytuje ochranu, a reaguje tak na potřebu ochrany lidských práv i 

v horizontálních vztazích. Přitom k fungování tohoto modelu není zapotřebí žádných 

speciálních nástrojů. Soudy jsou považovány za orgány státu a nemohou tak vynucovat 

soukromoprávní ustanovení, v jejichž důsledku by došlo k porušení lidských práv. 

Kdyby totiž soud vydal rozhodnutí vynucující jednání porušující lidské právo, dával by 

pomyslně k dispozici státní moc soukromému subjektu, který porušuje lidské právo 

jiného soukromého subjektu, což je v rámci tohoto modelu nepřípustné. Soud 

                                                           
183 ALEXY, R.: A Theory of Constitutional Rights, op. cit sub 55, s. 356. 
184 Ibid., s. 356-357. 
185 Shelley v. Kraemer, 334 U.S. 1 (1948). 
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vykonávající „státní akci“ by tak de facto zprostředkovaně porušoval povinnost státu 

zaručovat a chránit lidská práva.186       

 Oproti tomu stojí argumenty, proč tento model neaplikovat. Hlavním z nich je 

tvrzení, že pokud v horizontálních vztazích lidská práva nepůsobí, soudy je ani 

nemohou porušit, když na ně ve svém rozhodování nebudou brát zřetel. Soud rozhoduje 

o soukromoprávním sporu, na který se dle ústavy lidská práva nevztahují, jako neutrální 

orgán, který pouze poměřuje ujednaná práva a povinnosti stran sporu, a na základě 

těchto práv a povinností vyřkne rozhodnutí.187 Soud tak neporušuje povinnost státu 

chránit lidská práva, neboť pouze uznává model, kdy lidská práva v soukromém právu 

nepůsobí, ať přímo či nepřímo.        

 Kdyby totiž všechna ústavou zaručená lidská práva, která přiznávají práva 

jednotlivcům proti státu, byla skrze rozhodování soudů transformována do práv, které 

lze aplikovat i mezi soukromými subjekty, znamenalo by to zásadní narušení ústavního 

systému založeném na předpokladu, že lidská práva působí pouze ve vztahu mezi 

státem a jednotlivcem.188 Jinými slovy by lidským právům bylo podřízeno v podstatě 

jakékoli soukromoprávní jednání, neboť každé takové jednání se může potenciálně stát 

předmětem soudního řízení a účastníci by tak riskovali, že jednání, které by bylo 

s lidskými právy v rozporu, nebude poskytnuta ochrana.     

 Na výše uvedený problém soudy reagují tím, že rozlišují situace, kdy jednají 

jako neutrální arbitr a nejsou tak subjektem povinností vyplývajících z ústavních práv a 

kdy jednají jako orgán státu a jsou tak subjektem povinností vyplývajících z ústavních 

práv.189 Ovšem takovéto rozlišení s cílem stanovit, kdy soud vystupuje jako neutrální 

arbitr a kdy jako orgán státu, je velmi problematické, neboť i přes existenci rozličných 

testů není mnohdy zřejmé, jak případ posoudit. To dokládá i hojně zastávaný názor, že 

například v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu Spojených států amerických nelze 

vzhledem k velké kazuistice vysledovat jednotný systém rozhodování.190 Jako příklad 

problematické situace uvádí A. Barak případ, kdy majitel restaurace odmítne obsloužit 

z rasových důvodů hosta, jenž sedí v jeho restauraci a odmítá ji opustit. Je otázkou, zda 
                                                           
186 BARAK, A.: Constitutional Human Rights and Private Law, op. cit. sub 6, s. 26. 
187 Ibid., s. 27. 
188 Ibid., s. 27. 
189 Ibid., s. 27. 
190 IVIČIČ, M.: Vztah základních práv a soukromého práva ve vybraných státech, op. cit. sub 137, s. 195. 
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když soud vydá tzv. „eviction order“, právně vymahatelný příkaz soudu k opuštění 

nemovitosti, porušuje tím povinnost státu nediskriminovat nebo jen jedná jako neutrální 

arbitr posuzující soukromoprávní spor, kdy jedna strana narušuje vlastnické právo 

strany druhé.191         

 Je zřejmé, že přijetí žádného z obou extrémů není možné, neboť pokud by soud 

vystupoval vždy jako orgán státu, kdy každé soudní rozhodnutí sporu mezi soukromými 

subjekty je považováno za „státní akci“ podřízenou ústavním právům, budou de facto 

všechna ústavní práva působit i v rámci horizontálních vztahů, což je v rozporu s 

premisou, že lidská práva jsou namířena pouze na vztah jednotlivce a státu, proto toto 

řešení není přiléhavé. Druhá extrémní možnost by vedla k samotnému popření modelu 

„státní akce“, neboť pokud by žádný akt soudu nebyl „státní akcí“, pro kterou platí 

povinnost dodržování ústavních práv, nemůže tento model vůbec fungovat.192 Stejně tak 

je ovšem problematické rozlišovat, kdy soud jedná jako neutrální arbitr a kdy jako 

orgán státu, což je hlavní nevýhodou tohoto modelu.    

 Tento model přijaly Spojené státy americké, jejichž ústava zavazuje stát určitými 

zákazy a povinnostmi směrem k jednotlivci. Co se dodatků k ústavě týče, Nejvyšší soud 

Spojených států amerických dovodil, že zavazují také pouze stát. Výjimkou je 13. 

dodatek, který zakazuje otroctví, nevolnictví a nucené práce.193 Jak jsem již uvedla 

výše, model „státní akce“ má původ v případu Shelley v. Kraemer,194 ve kterém soud 

došel k závěru, že náhrada přiznaná v rámci soukromého práva nesmí být v rozporu 

s ústavně zakotvenými lidskými právy. Jedná se o kontroverzní případ přiznávající 

ustanovení o rovnosti standardní horizontální účinek a ukládající nediskriminační 

povinnost soukromým subjektům.195 Jednalo se o situaci, kdy prodejce vstoupil do 

smluvního vztahu s kupujícím nemovitosti, jenž zakazoval budoucí prodej nemovitosti 

osobám afroamerického původu. Kupující ovšem nemovitost takovéto osobě přesto 

později prodal a původní prodejce se tak domáhal u soudu náhrady. Soud uznal 

omezující dohodu, která nedovolovala nabýt vlastnictví či jiné užívací právo 

                                                           
191 BARAK, A.: Constitutional Human Rights and Private Law, op. cit. sub 6, s. 28. 
192 Ibid., s. 28. 
193 Ibid., s. 26. 
194 Shelley v. Kraemer, 334 U.S. 1 (1948). 
195 TUSHNET, M.: The Issue of State Action/Horizontal Effect in Comparative Constitutional Law, op. 
cit. sub 156, s. 237. 
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k vymezeným nemovitostem osobám s jinou než bílou barvou pleti, za platnou a 

vymahatelnou. Proti tomu si však stěžovaly osoby afroamerického původu, když 

argumentovaly, že tímto rozhodnutím došlo k porušení jejich práv zaručených ústavou, 

v tomto případě zaručených 14. dodatkem. Nejvyšší soud Spojených států amerických 

jim dal za pravdu, náhradu nepřiznal a podotkl, že i přesto, že 14. dodatek, který 

ustanovuje právo na rovnost a zakotvuje zákaz diskriminace, je namířen na stát a není 

tak v tomto případě přímo aplikovatelný, soud náhradu nepřizná, neboť soudní vynucení 

zakládá „státní akci“ a soud nemůže vynucovat diskriminační ustanovení založené na 

rasovém základě.          

 Tento případ ovšem nedává jasnou odpověď na aplikaci lidských práv obecně, 

neboť kdybychom uvedený příklad dovedli do extrému, rozhodnutí by předpokládalo, 

že každé ústavně zakotvené lidské právo namířené na stát se stane, skrze doktrínu 

„státní akce“, namířené na soukromé osoby. Takto extrémně si ovšem americké soudy 

případ nevyložily a judikatura zúžila rozsah aplikace principu „státní akce“.196 

Například Nejvyšší soud Spojených států amerických nařídil vykázání osoby, jež 

neoprávněně vstoupila na půdu stěžovatele, i přesto, že stěžovatelova jediná námitka 

byla, že daná osoba byla afroamerického původu.197 Soud tedy potvrdil platnost vůle, 

která de facto diskriminuje osoby afroamerického původu.     

 Dalším významným případem byl případ New York Times v. Sullivan,198 kdy 

soud došel k závěru, že pravidla common law týkající se pomluvy musí být uzpůsobena 

způsobem, aby byla v souladu se svobodou projevu.199 Jednalo se o spor policejního 

komisaře Sullivana s novinami New York Times, kdy komisař podal žalobu na ochranu 

cti a požadoval od novin náhradu újmy za uveřejnění údajně nepravdivého článku, který 

obsahoval kritiku policejního zásahu, přestože v něm jeho jméno vysloveně 

nefigurovalo. Nejvyšší soud Spojených států amerických náhradu dle common law 

nepřiznal, neboť by takové rozhodnutí porušovalo svobodu projevu zakotvenou v 1. 

dodatku.          

 Postupem doby začaly americké soudy rozlišovat případy, kdy jednají jako 

                                                           
196 BARAK, A.: Constitutional Human Rights and Private Law, op. cit. sub 6, s. 27. 
197 Evans v. Abney, 396 U.S. 435 (1970). 
198 New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964). 
199 BARAK, A.: Constitutional Human Rights and Private Law, op. cit. sub 6, s. 26. 
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neutrální arbitr a uznávají svobodu jednání soukromých subjektů a kdy jednají jako 

orgán státu.200 Nejvyšší soud Spojených států amerických vytvořil za tímto účelem 

několik testů. Test veřejných funkcí201 například zkoumá, zda jednání soukromého 

subjektu obsahově odpovídá výkonu funkce tradičně vykonávané státem. Pokud ano, 

pak je toto jednání předmětem ústavních omezení jako v případě státu. Test spojení202 

se zase zabývá otázkou, zda existuje dostatečně úzké spojení mezi jednáním 

soukromého subjektu a státem, že jednání může být posouzeno jako jednání státu 

samotného. Pokud existuje, pak jednání subjektu vyžaduje státní akci.203  

2.5. Zhodnocení a shrnutí modelů horizontálního působení lidských práv 

 Z předchozí podkapitoly je zřejmé, že lidská práva mohou v horizontálních 

vztazích působit mnoha rozličnými způsoby či dokonce vůbec. Jak je patrno z příkladů 

jednotlivých států, více či méně úspěšně mohou fungovat všechny představené modely. 

 Podle mého názoru je pro působení lidských práv v horizontálních vztazích 

nejpřiléhavější model účinku nepřímého. Domnívám se tak především proto, neboť ze 

všech nabízených modelů dokáže nejlépe reagovat na potřebu poskytnout lidským 

právům ochranu i v rámci horizontálních vztahů, když umožňuje jejich působení skrze 

již stávající systém soukromého práva, případně za současného doplnění o nové 

nástroje, bez potřeby radikálních změn v rámci celého systému práva. Jak z toho 

vyplývá, model nepřímého účinku je výrazně nejšetrnější cestou působení lidských práv 

v horizontálních vztazích. Na rozdíl od modelu přímého účinku respektuje soukromé 

právo a zcela uznává stávající systém soukromého práva, který funguje v rámci tohoto 

modelu jako vhodný systém pro poskytnutí náhrady při porušení ústavně zakotveného 

lidského práva.204 Oproti tomu přímý účinek by mohl požívání lidských práv v určité 

                                                           
200 IVIČIČ, M.: Vztah základních práv a soukromého práva ve vybraných státech, op. cit. sub 137, s. 195. 
201 V originále tzv. „public function test“, „public function doctrine“ či „public function theory“. 
202 V originále tzv. „nexus test“ či „sufficient nexus test“. 
203 IVIČIČ, M.: Vztah základních práv a soukromého práva ve vybraných státech, op. cit. sub 137, s. 195. 
204 A. Barak nabízí tzv. posílený a rozšířený model nepřímého účinku, jehož unikátnost spočívá v tom, že 
v rámci soukromého práva požaduje formulaci vhodných nástrojů k vytvoření prostředků odpovídající 
nápravy při jejich porušení. Tam, kde soukromé právo nabízí vhodný nástroj k nápravě, není mezi 
modelem nepřímého účinku a posíleným modelem nepřímého účinku žádný rozdíl. Tam, kde soukromé 
právo vhodný nástroj k nápravě nenabízí, poskytuje posílený model nepřímého účinku možnosti, jak se 
této nápravy domoci a tím vhodně reaguje na mezery v právu. Může se tak stát prostřednictvím nové 
interpretace již existujících nástrojů (například skrze novou interpretaci principu dobré víry či veřejného 
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míře opravdu zkomplikovat, neboť svým poměrně nekompromisním způsobem 

působení znemožňuje bezproblémovou aplikaci základních soukromoprávních principů 

jako je autonomie vůle či smluvní svoboda, které jsou současně ovšem i nedílnou 

součástí lidských práv. Zde lze uvést názor P. Holländera, podle kterého je přímé 

působení vhodné ve chvíli, kdy chybí úprava podústavním právem. Jestliže však 

podústavní právo danou situaci řeší, pak je namístě působení nepřímé.205 V této 

souvislosti lze odkázat na nález II. ÚS 1969/10 k soudnímu přezkumu vnitrostranických 

rozhodnutí orgánů politických stran, kterému se věnuji v podkapitole 3.2.9.  

2.6. Poměřování lidských práv a princip proporcionality 

Je nutné předeslat, že žádné základní právo nemůže být využito jinak než 

způsobem, který vhodně zohledňuje základní práva ostatních. Právo jednoho je totiž 

automaticky limitováno právem druhého i přesto, že žádný nezamýšlí právo druhého 

potlačovat a jeho jediným cílem je uskutečňovat své zájmy. To znázorňuje myšlenku 

horizontálního působení, tedy že lidská práva nejsou namířena jen proti státu, nýbrž 

působí i mezi jednotlivci navzájem. Vzhledem k vzájemně limitující povaze lidských 

práv je s tématem jejich horizontálního působení úzce spojena otázka konfliktu lidských 

práv, zejména otázka konfliktu lidského práva s autonomií vůle, jak je ostatně z výše 

uvedených modelů patrné. Autonomie vůle je považována za základní zásadu 

soukromého práva,206 přičemž chápání jednotlivce jako svobodné bytosti schopné se 

rozhodovat dle své vlastní autonomní vůle je zcela klíčové pro celou lidskoprávní 

doktrínu a bezesporu tvoří jeden ze základních pilířů právního systému. Je proto 

naprosto nezbytné se pro potřeby horizontálního působení lidských práv vypořádat 

s otázkou, jak lze ústavně zakotveným lidským právům dopřát účinek i 

v soukromoprávních vztazích za současného udržení zásady autonomie vůle. Základním 

projevem autonomie vůle v soukromém právu je smluvní či testovací svoboda. Zde lze 

uvést již zmíněný příklad, kdy v důsledku horizontálního účinku lidských práv by 

v nejzazším případě zůstavitel byl nucen nediskriminovat mezi svými dědici či 

                                                                                                                                                                          
pořádku) anebo skrze vytvoření zcela nových nástrojů. Svou teorii zakládá na principu „kde existuje 
právo, existuje i nápravný prostředek“.  
205 HOLLÄNDER, P.: Filosofie práva, op. cit. sub 59, s. 215. 
206 ELIÁŠ, K.: Předmluva, op. cit. sub 7, s. 13. 
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prodávající by si nemohl vybrat, komu prodá svůj produkt.207     

 Zásada autonomie vůle však není pojmově neomezená. Lze přistoupit k omezení 

zejména tam, „kde existuje jiné základní právo jednotlivce nebo ústavní princip či jiný 

ústavně aprobovaný veřejný zájem, které jsou způsobilé autonomii vůle proporcionálně 

omezit“208 V takovém případě se při posuzování přípustnosti zásahů do práva na 

autonomii vůle, stejně jako v případě vzájemného konfliktu lidských práv, případně 

kolize lidského práva a veřejného zájmu, uplatní tzv. test proporcionality.209 Na rozdíl 

od konfliktu norem-pravidel nelze případy kolize principů řešit pomocí aplikace 

klasických interpretačních pravidel (lex superior derogat legi inferiori, lex specialis 

derogat legi generali, lex posterior derogat legi priori), proto se pro tento případ 

vyvinula metoda proporcionality.210 Test proporcionality může mít mnoho podob, jeho 

struktura se objevuje například v dvou-, tří- i čtyřstupňové podobě. V českém právním 

prostředí vychází základní podoba testu z třístupňové podoby, tedy z testu vhodnosti, 

testu potřebnosti a z testu poměřování (proporcionality v užším slova smyslu).211  

 Základem testu vhodnosti je úvaha o právních prostředcích k dosažení určitého 

cíle. Východiskem je konstatování, že přiměřené nemohou být takové právní 

prostředky, pokud nejsou způsobilé dosáhnout cíle, ke kterému mají směřovat.212 Test 

vhodnosti se tedy zabývá tím, zda je zvolené právo vůbec způsobilé dosáhnout 

požadovaného cíle. Pokud právní prostředky k dosažení cíle směřují, je dalším 

důležitým požadavkem plynoucím z principu proporcionality rovněž potřebnost dané 

úpravy ve smyslu nezasahování do základních práv větším způsobem, než je 

přípustné.213 Test potřebnosti se tedy ptá, zda je zvolené právo nezbytné k dosažení 

požadovaného cíle, zda neexistuje cesta, jež představuje menší zásah do konfliktních 

práv a zároveň splní požadovaný cíl. Poslední složkou testu proporcionality je test 

                                                           
207 BARAK, A.: Constitutional Human Rights and Private Law, op. cit. sub 6, s. 18. 
208 Nález II. ÚS 3/06 ze dne 6. 11. 2007, odst. 34. 
209 HURDÍK, J.; LAVICKÝ, P.: Systém zásad soukromého práva, op. cit. sub 8, s. 85. 
210 HOLLÄNDER, P.: Ústavněprávní argumentace, op. cit. sub 38, s. 21. 
211 ONDŘEJEK, P.: Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod. Praha: 
Nakladatelství Leges, s. r. o., 2012, s. 99-100. 
212 Ibid., s. 101. 
213 Ibid., s. 103. 
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poměřování (proporcionality v užším slova smyslu).214 Jak bylo zmíněno v podkapitole 

2.3., dle Alexyho mohou být principy jakožto příkazy k optimalizaci uspokojeny 

v různé míře, přičemž vhodná míra uspokojení není závislá pouze na tom, co je fakticky 

možné (čímž se zabývá test vhodnosti a potřebnosti), nýbrž i na tom, co je právně 

možné. Tím, co je právně možné, se zabývá test proporcionality v užším slova smyslu. 

Rozsah toho, co je právně možné, je určen konfliktními principy a pravidly.215 Dochází 

tak k poměřování v kolizi stojících práv a hodnot. Pro tuto složku testu proporcionality 

je tedy zásadní výlučně právní, nikoli skutková argumentace.216   

 Hlavním cílem testu proporcionality je tak poměřit kolizní práva, tedy posoudit 

konflikt mezi několika objektivním právem chráněnými subjektivními právy, a to na 

základě jak faktických, tak právních možností. V rámci dané situace je pak třeba zvážit, 

jaké z nich dostane přednost, neboť chrání v konkrétním sporu důležitější hodnotu, 

přičemž principem je dosáhnout toho s minimálním omezením ostatních práv v kolizi 

tak, aby byla umožněna maximální možná realizace všech. Dle Alexyho závisí 

přípustná míra neuspokojení jednoho principu na důležitosti uspokojení principu 

druhého. K tomu uvádí pravidlo Spolkového ústavního soudu, které říká, že „ čím větší 

je míra neuspokojení či újma jednoho principu, tím větší musí být důležitost/potřeba 

uspokojení druhého“. Podle něj je zřejmé, že váha jednotlivých principů nemůže být 

nikdy stanovena absolutně či nezávisle na ostatních, nýbrž můžeme vždy mluvit pouze 

o váze relativní.217          

 Dle Baraka je cílem poměřování najít rovnováhu mezi kolidujícími právy a 

veřejnými zájmy s ohledem na okolnosti případu. Řešení dle něj neposkytuje pouhé 

„definiční“ poměřování spočívající v abstraktním posouzení hodnot, práv či zájmů, ani 

naopak „ad hoc“ poměřování dle konkrétního posouzení s ohledem na skutkový stav 

případu. Ideálním řešením je dle něj kombinace obou uvedených.218 Jako příklad uvádí 

nalezení rovnováhy mezi svobodou projevu a ochranou osobnosti, kdy se všeobecně 

                                                           
214 ONDŘEJEK, P.: Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod, op. cit. 
sub 211, s. 106. 
215 ALEXY, R.: A Theory of Constitutional Rights, op. cit sub 55, s. 47-48. 
216 ONDŘEJEK, P.: Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod, op. cit. 
sub 211, s. 106. 
217 ALEXY, R.: A Theory of Constitutional Rights, op. cit sub 55, s. 102. 
218 ONDŘEJEK, P.: Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod, op. cit. 
sub 211, s. 69. 
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uznává, že ochrana osobnosti u známých osobností, které se samy rozhodly stát součástí 

veřejného života, je nižší než u běžných lidí.219 Stejně tak svoboda projevu médií požívá 

obecně vyšší formy ochrany, ve chvíli kdy informuje o záležitostech, jež mají 

celospolečenský význam. Vhodným postupem je tak neusilovat o nalezení jediného 

řešení kolize svobody projevu a ochrany osobnosti, nýbrž o celou řadu těchto řešení v 

závislosti na konkrétních okolnostech případu.220 Poměřování konfliktních práv tak 

nelze vyhodnotit buď jen na základě abstraktního posouzení dvou práv (svobody 

projevu a ochrany osobnosti) mimo konkrétní kontext, anebo na pouhém posouzení 

skutkového stavu případu bez ohledu na fungování předmětných dvou práv obecně. Na 

příkladu poměřování práv v případě kolize autonomie vůle a jiného lidského práva 

demonstruje Barak potřebu najít vhodnou rovnováhu mezi konfliktními právy 

v návaznosti na skutkové okolnosti. Uvádí situaci, kdy majitel restaurace může jen 

těžko odmítnout obsloužit hosta z důvodu jeho rasového původu, ovšem oproti tomu 

soukromá osoba pronajímající pokoj ve svém bytě je oprávněna vybrat si 

spolubydlícího dle svých kritérií, tedy teoreticky i dle kritéria rasového původu. Dle 

Baraka jde o vhodnou rovnováhu mezi svobodou nabízejícího uzavřít smlouvu a 

právem poptávajícího nebýt diskriminován. V obou případech má nabízející ústavní 

svobodu vybrat si, s kým smlouvu uzavře, stejně tak v obou případech má poptávající 

právo nebýt diskriminován. Rozdíl je v tom, že v poměřování těchto konfliktních práv 

převáží v prvním případě právo poptávajícího nebýt diskriminován, v druhém případě 

naopak právo nabízejícího vybrat si pro sebe vhodného spolubydlícího. Tento závěr 

vychází z konceptu, že svoboda vybrat si smluvního partnera převáží tehdy, kdy se 

jedná o osobní soukromí, zatímco v případě, kdy je nabídka namířena obecně na 

veřejnost, je naopak svoboda vybrat si smluvního partnera slabší. Stejně tak právo nebýt 

diskriminován je nejsilnější, když je nabídka otevřena široké veřejnosti a určitá osoba je 

z této veřejnosti segregována na základě rasy, pohlaví a podobných kritérií. Slabší je 

zase ve chvíli, kdy nabídka ve své podstatě není otevřena všem, není otevřena široké 

veřejnosti, nýbrž je poskytována na osobní bázi.221       

 Jak je uvedeno výše, v českém právním prostředí vychází základní podoba testu 
                                                           
219 Viz nález I. ÚS 367/03 ze dne 15. 3. 2005. 
220 ONDŘEJEK, P.: Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod, op. cit. 
sub 211, s. 69-70. 
221 BARAK, A.: Constitutional Human Rights and Private Law, op. cit. sub 6, s. 39. 



 
 

50 
 

aplikovaná ÚS z třístupňové podoby, tedy z testu vhodnosti, testu potřebnosti a z testu 

poměřování (proporcionality v užším slova smyslu), kterou použil ÚS poprvé v nálezu 

Pl. ÚS 4/94 týkajícím se abstraktní kontroly ústavnosti institutu anonymního svědka v 

trestním řízení.222 Řešení kolize základních práv a svobod principem proporcionality ÚS 

označil za „nepsané ústavní pravidlo.“223 Jeho přístup k používání testu proporcionality 

však není jednotný. Například v nálezu I. ÚS 353/04 týkajícím se konkrétní kontroly 

ústavnosti ve sporu vlastnického práva a práva na ochranu legitimního očekávání nabytí 

majetku, jež zmiňuji v podkapitole 3.2.4., použil ÚS odlišnou metodologii řešení kolize 

základních práv, kdy konstatoval, že „p ři střetu dvou základních práv, tak jako je tomu 

v daném případě, musí obecné soudy nejprve rozpoznat, která základní práva 

jednotlivých účastníků sporu jsou ve hře, a poté, s přihlédnutím ke všem rozhodným 

okolnostem daného případu, musí soudy rozhodnout tak, aby, je-li to možné, zůstalo 

zachováno z obou základních práv co nejvíce, a není-li to možné, pak dát přednost tomu 

základnímu právu, v jehož prospěch svědčí obecná idea spravedlnosti, resp. obecný 

princip.“ 224 Přes rozdílné přístupy ÚS lze vysledovat trend, že v současné době rovněž 

v případě řízení o ústavních stížnostech ÚS stále častěji aplikuje princip proporcionality 

ve své klasické podobě.225 Zkoumání případné aplikace principu proporcionality na 

příkladech rozhodnutí věnujících se problematice horizontálního účinku lidských práv 

je předmětem následující kapitoly. 

  

                                                           
222 Nález Pl. ÚS 4/94 ze dne 12. 10. 1994. 
223 Nález Pl. ÚS 33/97 ze dne 17. 12. 1997. 
224 Nález I. ÚS 353/04 ze dne 16. 6. 2005. 
225 ONDŘEJEK, P.: Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod, op. cit. 
sub 211, s. 159. 
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3. Horizontální účinek lidských práv v judikatu ře ÚS 

Tato kapitola se věnuje otázce, zda v prostředí českého právního řádu působí 

lidská práva i v rámci horizontálních vztahů a pokud ano, jakým způsobem. Za tím 

účelem se budu v následujících podkapitolách zabývat konkrétními rozhodnutími ÚS, 

jež se dotýkají vždy určitého principu či aspektu důležitého pro otázku horizontálního 

působení lidských práv. Rozhodnutí se týkají principu materiálního právního státu, jenž 

považuji za důležité východisko pro horizontální účinek lidských práv, dále formulace 

tzv. „prozařování“ a vymezení horizontálního působení lidských práv obecně. Jedná se 

o případy týkající se práva na spravedlivý proces, vlastnického práva, práva na svobodu 

pohybu a pobytu, práva na svobodné podnikání, práva sdružovat se v politických 

stranách, práva na svobodný projev a také principu autonomie vůle, jakožto základní 

zásady soukromého práva. Rozhodnutí nejsou řazena chronologicky, nýbrž tematicky 

dle pojednávaných práv a současně systematicky dle obecnosti a vzájemné návaznosti. 

Cílem je se podívat na judikaturu ÚS v otázce horizontálního působení lidských práv a 

posléze z ní vyvodit obecné závěry platné pro rozhodování v této problematice 

v prostředí českého právního řádu.       

 Na úvod je důležité poznamenat, že dle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy je možné 

podat ústavní stížnost pouze proti pravomocnému rozhodnutí nebo jinému zásahu 

orgánu veřejné moci. V případě potenciálního horizontálního působení lidských práv 

tudíž není možné bránit se proti jejich porušení přímo cestou ústavní stížnosti namířené 

proti jinému soukromému subjektu. Osoba, která se cítí dotčena na svých základních 

právech vyplývajících ze soukromoprávního vztahu, se může obrátit pouze na obecné 

soudy. Až ve chvíli, kdy ty pochybí a opominou ústavněprávní dimenzi případu, může 

se jedinec obrátit na ÚS se stížností proti zásahu orgánu veřejné moci do svých ústavně 

garantovaných práv. ÚS pak posuzuje případ pouze v rozsahu, v jakém se dotýká 

základních práv, neboť, jak ÚS často konstatuje, není další pomyslnou instancí v soudní 

soustavě, a proto se zásadně nezabývá tou otázkou předchozího řízení, jež se základními 

právy nesouvisí, nýbrž se zaměřuje výlučně na případné porušení stěžovatelových 

ústavně garantovaných práv ze strany orgánu veřejné moci. Porušení základních práv se 

tak obrazně přesouvá z primárního porušitele (soukromého subjektu) na sekundárního 

(orgán veřejné moci). Toto přesunutí je však opravdu pouze obrazné, neboť soukromá 
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osoba de iure základní práva jiné soukromé osoby porušit nemůže, neboť ty jí svědčí 

pouze ve vztahu jednotlivce a státu, tedy ve vztahu vertikálním. 

3.1. Princip materiálního právního státu 

Ve svém historicky vůbec prvním nálezu Pl. ÚS 19/93 týkajícím se zákona o 

protiprávnosti komunistického režimu ÚS deklaroval posun od pojetí ústavy jako 

pouhých programových prohlášení, když formuloval princip materiálního právního státu 

a odklonil se tak od pozitivistické koncepce. ÚS v daném rozhodnutí uvedl, že „naše 

nová ústava není založena na hodnotové neutralitě, není jen pouhým vymezením 

institucí a procesů, ale včleňuje do svého textu i určité regulativní ideje, vyjadřující 

základní nedotknutelné hodnoty demokratické společnosti. Česká ústava akceptuje a 

respektuje princip legality jako součást celkové koncepce právního státu, neváže však 

pozitivní právo jen na formální legalitu, ale výklad a použití právních norem podřizuje 

jejich obsahově-materiálnímu smyslu, podmiňuje právo respektováním základních 

konstitutivních hodnot demokratické společnosti a těmito hodnotami také užití právních 

norem měří.“ 226           

 Pro působení lidských práv v horizontálních vztazích je princip materiálního 

právního státu důležitým východiskem, neboť otevírá prostor pro možný horizontální 

účinek skrze obsahový výklad norem. Lidská práva v materiálním právním státě dle ÚS 

nelze pojímat jako práva abstraktní, nýbrž jako korektiv obsahu právních norem včetně 

jejich následné interpretace a aplikace. V tomto smyslu pak mohou lidská práva působit 

i na úrovni práva podústavního a terminologií ÚS tak „prozařovat“ celým právním 

řádem. ÚS to ve svém nálezu II. ÚS 3168/09 týkajícím se promlčení práva na náhradu 

nemajetkové újmy v penězích v případě neoprávněného zásahu do osobnostních práv 

explicitně vyjádřil slovy, že „na právní normy je nutno klást také požadavky obsahové, 

neboť v materiálním právním státě založeném na myšlence spravedlnosti představují 

základní práva korektiv jak obsahu právních norem, tak i jejich interpretace a aplikace. 

Proto je úkolem soudce v podmínkách materiálního právního státu nalézt řešení, které 

by zajišťovalo maximální realizaci základních práv účastníků sporu, a není-li to možné 

rozhodnout v souladu s obecnou ideou spravedlnosti, resp. dle obecného 

                                                           
226 Nález Pl. ÚS 19/93 ze dne 21. 12. 1993. 
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přirozenoprávního principu.“227       

 ÚS dále ve zmíněném rozhodnutí II. ÚS 3168/09 uvedl, že z pohledu 

ústavněprávního je nutno stanovit podmínky, při jejichž splnění má nesprávná aplikace 

podústavního práva obecnými soudy za následek porušení lidských práv. Ty vymezil 

zejména následujícím výčtem, ve kterém uvedl, že „základní práva a svobody v oblasti 

jednoduchého práva působí jako regulativní ideje, pročež na ně obsahově navazují 

komplexy norem jednoduchého práva. Porušení některé z těchto norem, a to v důsledku 

svévole anebo v důsledku interpretace, jež je v extrémním rozporu s principy 

spravedlnosti (např. přepjatý formalismus), pak zakládá dotčení na základním právu a 

svobodě.“ 228 ÚS tak konstatoval, že povinností obecných soudů je při interpretaci a 

aplikaci podústavního práva působení základních práv neopomínat, neboť takové 

jednání by mohlo vyústit v porušení základních práv jednotlivce.    

 K tomu se vyjádřil ÚS i ve svém nálezu Pl. ÚS 19/98 týkajícím se nenastoupení 

služby v ozbrojených silách, když uvedl, že „je přesvědčen, že povinnost soudů nalézat 

právo neznamená pouze vyhledávat přímé, konkrétní a výslovné pokyny v zákonném 

textu, ale též povinnost zjišťovat a formulovat, co je konkrétním právem i tam, kde jde o 

interpretaci abstraktních norem, ústavních zásad, ustanovení Listiny základních práv a 

svobod a závazků plynoucích z mezinárodních smluv.“229 Opět tedy zdůraznil povinnost 

obecných soudů zabývat se působením základních práv a vzít jej v potaz při interpretaci 

a aplikaci právních norem. 

3.2. Koncept prozařování lidských práv a vymezení horizontálního 

působení 

3.2.1. Nález III. ÚS 139/98 (K možnosti jednat před soudem, spočívající v právu právně 

i skutkově argumentovat) 

V rozhodnutí III. ÚS 139/98 týkajícím se vyživovací povinnosti mezi 

rozvedenými manžely se ÚS zabýval právem na spravedlivý proces v kontextu 

nepřipuštění dovolaní. Stěžovatelka se cítila být dotčena na svém základním právu 

                                                           
227 Nález II. ÚS 3168/09 ze dne 16. 8. 2010, odst. 16. 
228 Nález II. ÚS 3168/09 ze dne 16. 8. 2010, odst. 20. 
229 Nález Pl. ÚS 19/98 ze dne 3. 2. 1999. 



 
 

54 
 

postupem Nejvyššího soudu, jenž usnesením stěžovatelce odmítl dovolání i přesto, že 

mu předcházelo tzv. „překvapivé“ rozhodnutí odvolacího soudu, na které stěžovatelka 

již neměla možnost reagovat, čímž jí byla de facto odňata možnost jednat před soudem. 

V daném případě se stěžovatelka odvolala ve věci vyživovací povinnosti mezi 

rozvedenými manžely, přičemž odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně sice 

potvrdil, ovšem neztotožnil se s důvody, o něž prvoinstanční soud své rozhodnutí opřel. 

Stěžovatelka proto podala dovolání, kdy naplnění podmínek dovolacího důvodu 

spatřovala v tom, že odvolací soud své rozhodnutí opřel o právní názor odlišný od 

právního názoru soudu prvního stupně, přičemž jej během ústního jednání nevyslovil a 

nedal tím stěžovatelce možnost na jeho výklad vyživovací povinnosti mezi 

rozvedenými manžely reagovat.        

 ÚS v předmětném rozhodnutí konstatoval, že „jednou z funkcí Ústavy, zvláště 

ústavní úpravy základních práv a svobod, je její "prozařování" celým právním řádem. 

Smysl Ústavy spočívá nejen v úpravě základních práv a svobod, jakož i 

institucionálního mechanizmu a procesu utváření legitimních rozhodnutí státu (resp. 

orgánů veřejné moci), nejen v přímé závaznosti Ústavy a v jejím postavení 

bezprostředního pramene práva, nýbrž i v nezbytnosti státních orgánů, resp. orgánů 

veřejné moci, interpretovat a aplikovat právo pohledem ochrany základních práv a 

svobod.“230 ÚS tak označil „prozařování“ celým právním řádem za jednu z funkcí 

Ústavy a uvedl, že orgány veřejné moci mají povinnost interpretovat a aplikovat právo 

pohledem ochrany základních práv a svobod.       

 V dané věci dospěl ÚS k závěru, že Nejvyšší soud interpretoval ustanovení § 

237 odst. 1 písm. f) o. s. ř. v rozporu s čl. 38 Listiny, když v postupu odvolacího soudu 

neshledal nesprávnost, ačkoli účastníku řízení byla odňata reálná a efektivní možnost 

jednat před soudem. Nepřipuštění dovolání v důsledku ústavně rozporné interpretace a 

aplikace dovolacích důvodů založilo dle ÚS porušení čl. 36 odst. 1 Listiny, neboť 

Nejvyšší soud pochybil, když neinterpretoval a neaplikoval jednotlivá ustanovení o. s. ř. 

z pohledu účelu a smyslu ochrany ústavně garantovaných základních práv a svobod, 

v tomto případě práva na spravedlivý proces. 

                                                           
230 Nález III. ÚS 139/98 ze dne 24. 9. 1998. 
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3.2.2. Nález Pl. ÚS 38/06 (K návrhu obecného soudu podle čl. 95 odst. 2 Ústavy) 

V rozhodnutí Pl. ÚS 38/06 týkajícím se zaplacení peněžité částky za náklady 

trestního řízení soud rozhodoval o návrhu obecného soudu podle čl. 95 odst. 2 Ústavy 

na posouzení ústavnosti zákona. Jednalo se o spor o zaplacení přesně označené částky 

státem stěžovateli, jenž byl zproštěn obžaloby z trestného činu útoku na veřejného 

činitele, neboť jeho jednání nebylo shledáno trestným činem. Stěžovatel požadoval 

úhradu smluvní odměny obhájci v trestním řízení i přes to, že dle příslušného 

ustanovení zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem231 se výše odměny obhájce určovala 

podle ustanovení zvláštního předpisu o mimosmluvní odměně. Předmětné ustanovení 

ovšem stěžovatel považoval za rozporné s čl. 4 a čl. 36 odst. 3 Listiny.    

 ÚS se v rámci rozhodování vyjadřoval k hlediskům, jež vylučují zákaz pravé 

retroaktivity, a uvedl, že princip nepřípustnosti retroaktivity nelze vztáhnout na zpětné 

působení právních norem, jež nepředstavují zásah do právní jistoty. Uvedená teze z 

pohledu členění základních práv a svobod s ohledem na jejich možné adresáty dopadá 

ovšem jen na případy, ve kterých je tímto adresátem veřejná moc, tedy na vztahy 

vertikální. ÚS totiž konstatoval, že „situace odlišná nastává v případech horizontálního 

působení základních práv a svobod. Na tyto případy ve vztahu k třetím osobám nutno 

vztáhnout principy ochrany důvěry občanů v právo, právní jistoty, resp. nabytých práv; 

neomezená aplikace postupu založeného interpretací čl. 95 odst. 2 Ústavy obsaženou v 

nálezu sp. zn. Pl. ÚS 33/2000, potvrzeném nálezem sp. zn. Pl. ÚS 42/03, by tudíž u nich 

založila pravou retroaktivitu, a tedy rozpor s principem právního státu (čl. 1 odst. 1 

Ústavy). Za jediný možný případ průlomu zákazu zpětné účinnosti právní normy v řízení 

o kontrole norem u horizontálního působení základních práv a svobod by bylo lze 

akceptovat ochranu hodnot, jež spadají do rámce materiálního jádra Ústavy dle jejího 

čl. 9 odst. 2, hodnot, podmínky, jejichž ochrany, a to i za cenu prolomení zákazu pravé 

retroaktivity, obsahuje slavná "Radbruchova formule".“ 232 ÚS vzal v potaz specifické 

postavení subjektů v rámci horizontálních vztahů, kdy jako adresát lidských práv 

nevystupuje veřejná moc, nýbrž subjekt od ní odlišný, a proto je potřeba na tyto případy 
                                                           
231 Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím 
nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a 
jejich činnosti (notářský řád). 
232 Nález Pl. ÚS 38/06 ze dne 6. 2. 2007. 



 
 

56 
 

vztáhnout jiná pravidla, která vzhledem ke specifickému postavení subjektů umožňují 

dostatečnou ochranu jednotlivce. Pro horizontální vztahy tak ÚS stanovil odlišný 

standard, jenž odpovídajícím způsobem reflektuje absenci prvku veřejné moci.   

 V předmětném rozhodnutí ÚS definoval rozdíl mezi vertikálními a 

horizontálními vztahy, když uvedl, že „základní právo, resp. svoboda je obsahem 

vztahu mezi jeho subjektem (nositelem), kterým je člověk (fyzická osoba a derivativně i 

právnická osoba), a adresátem, kterým je veřejná moc. Výjimku z této obecné 

konstrukce představují případy horizontálního působení základních práv, případy, v 

nichž adresátem základních práv (svobod) není veřejná moc, nýbrž subjekty 

soukromého práva.“233 ÚS tak formuloval rozdíl v povaze obou vztahů a označil 

případy horizontálního působení lidských práv, v nichž figuruje jako adresát základních 

práv subjekt soukromého práva, za výjimku z pravidla, že lidská práva tvoří obsah 

vztahů vertikálních, v nichž adresáta představuje veřejná moc. 

3.2.3. Nález I. ÚS 185/04 (K zmaření podmínky v pracovním právu) 

V rozhodnutí I. ÚS 185/04 týkajícím se práva na vyplacení sjednané odměny ÚS 

posuzoval střet vlastnického práva a práva na ochranu legitimního očekávání nabytí 

majetku. Stěžovatel se domáhal nároku na odměnu sjednanou se společností (v řízení 

před ÚS vystupující jako vedlejší účastník), k níž byl v pracovním poměru. Sjednané 

podmínky pro vyplacení odměny, peněžité částky, byly materiálně splněny, v daném 

případě ovšem neproběhlo ze strany vedlejšího účastníka formální stvrzení naplnění 

materiálních předpokladů vzniku nároku stěžovatele, když nedošlo k rozhodnutí 

představenstva, které bylo stanoveno jako předpoklad pro vyplacení odměny. Obecné 

soudy v tomto případě stěžovateli odměnu nepřiznaly a žalobu zamítly.   

 Při zkoumání, zda stěžovateli svědčí právo na sjednanou odměnu, soud 

konstatoval, že „funkcí soudů a justice obecně je poskytovat ochranu právům 

jednotlivce (čl. 90 Ústavy), v materiálním právním státě pak ochranu i základním 

právům (čl. 4 Ústavy). Ne vždy jsou všechna základní práva přímo vykonatelná a působí 

vůči jednotlivci bezprostředně. V některých případech působí pouze zprostředkovaně 

skrze jednotlivé normy jednoduchého práva tak, že jednoduchým právem "prozařují". 

Tak je tomu ve vztazích horizontálních, tedy ve vztazích, které nejsou založeny na 

                                                           
233 Nález Pl. ÚS 38/06 ze dne 6. 2. 2007. 



 
 

57 
 

nadřízenosti a podřízenosti, tj. ve vztazích, v nichž jsou si jejich účastníci rovni. Proto 

při výkladu či aplikaci jednoduchého práva na takové vztahy jsou soudy povinny toto 

prozařování pečlivě vážit a brát v potaz tak, aby současně dostály své povinnosti 

poskytovat ochranu jak právům v rovině jednoduchého práva, tak právům 

základním.“234 Z tohoto výroku je patrný příklon ÚS ke konceptu nepřímého účinku 

lidských práv v horizontálních vztazích, kdy k působení lidských práv 

v soukromoprávních vztazích dochází zprostředkovaně skrze rozhodování soudů a 

jejich interpretaci a aplikaci podústavního práva. Dle ÚS je v takových 

případech povinností soudů „prozařování“ pečlivě vážit, aby poskytly ochranu nejen 

právu podústavnímu, nýbrž i právům základním. ÚS tedy výslovně konstatoval, že 

lidská práva ve vztazích horizontálních působí, a to zprostředkovaně skrze jednotlivé 

normy podústavního práva.         

 V předmětném rozhodnutí ÚS dále uvedl, že „stěžovatelovo legitimní očekávání 

jako základní právo nepůsobí horizontálně, tedy v daném případě mezi účastníky 

pracovněprávního vztahu, nýbrž ve vztahu ke státu - tj. soudu -, když prozařuje normami 

jednoduchého práva (v daném případě normami zákoníku práce), jejichž aplikací a 

interpretací jsou obecné soudy povinny poskytovat ochranu tomuto základnímu 

právu.“235 Dle ÚS má ochrana legitimního očekávání jakožto integrální součásti 

základního práva podle čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě ústavněprávní dimenzi a 

reflexi v jednotlivých normách podústavního práva, v daném případě v normách 

pracovněprávních, kterou jsou obecné soudy povinny při rozhodování zohlednit. 

Přičemž pokud obecné soudy při poskytování ochrany základnímu právu selžou, když 

nezohlední jeho „prozařování“ skrze podústavní právo v rámci interpretace a aplikace, 

zasáhnou do základního práva stěžovatele.       

 ÚS v daném případě odmítl přímé horizontálního působení lidských práv, když 

explicitně uvedl, že legitimní očekávání stěžovatele nepůsobí bezprostředně mezi ním a 

vedlejším účastníkem, nýbrž se jedná o ústavně garantované lidské právo, které působí 

ve vztahu stěžovatele vůči státní moci, v tomto případě soudu. Nicméně ten je zavázán 

poskytovat ochranu takovému legitimnímu očekávání skrze interpretaci a aplikaci 

příslušných norem podústavního práva, tedy zprostředkovaně. Jak již bylo řečeno, ÚS 

                                                           
234 Nález I. ÚS 185/04 ze dne 14. 7. 2004. 
235 Nález I. ÚS 185/04 ze dne 14. 7. 2004. 
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se tak přiklonil ke koncepci nepřímého horizontálního účinku.    

 V předmětném rozhodnutí ÚS na základě zjištěného skutkového stavu 

deklaroval, že obecné soudy výkladem podústavního práva nedostály své povinnosti 

poskytnout ochranu základnímu právu stěžovatele v podobě legitimního očekávání k 

nabytí plnění, které na základě dohody požadoval, čímž došlo k porušení čl. 1 

Dodatkového protokolu k Úmluvě.   

3.2.4. Nález I. ÚS 353/04 (Ke střetu vlastnického práva a práva na ochranu legitimního 

očekávání nabytí majetku) 

V obdobném rozhodnutí I. ÚS 353/04 týkajícím se určení vlastnictví k 

nemovitostem ÚS taktéž posuzoval střet vlastnického práva a práva na ochranu 

legitimního očekávání nabytí majetku. Stěžovatel se domáhal zrušení rozhodnutí 

obecných soudů, jimiž bylo určeno, že vlastníkem určitých nemovitostí není stěžovatel, 

nýbrž jiný subjekt (v řízení před ÚS vystupující jako vedlejší účastník), přičemž 

stěžovatel byl toho názoru, že těmito rozhodnutími soudů bylo zasaženo do jeho ústavně 

garantovaných základních práv. Obecné soudy rozhodly na základě smlouvy o dílo 

uzavřené mezi oběma stranami, jejímž předmětem bylo provedení stavby rodinného 

domu na pozemku stěžovatele, podle které se vlastníkem domu stává vedlejší účastník. 

Vzhledem k neexistenci kupní smlouvy o převodu vlastnictví z vedlejšího účastníka na 

stěžovatele soudy usoudily, že vlastníkem je vedlejší účastník. Zcela přitom opomenuly 

existenci smlouvy o pronájmu, jež byla na počátku uzavřena mezi stěžovatelem, který 

byl vlastníkem pozemku, a vedlejším účastníkem, jenž se v ní zavázal pozemek využít 

k výstavbě domu a posléze se stěžovatelem uzavřít kupní smlouvu. Přestože stěžovatel 

učinil kroky k uzavření kupní smlouvy, ze strany vedlejšího účastníka k uzavření 

smlouvy nedošlo.           

 Podobně jako v nálezu I. ÚS 185/04 uvedeném výše, ÚS zkoumal, zda napadená 

rozhodnutí nezasahují do základního práva stěžovatele garantovaného čl. 1 

Dodatkového protokolu k Úmluvě, tedy do základního práva na legitimní očekávání 

ochrany majetku. V daném případě soud konstatoval, že soudy pochybily, když 

nerozpoznaly působení základního práva stěžovatele na legitimní očekávání ve smyslu 

čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě, kterému je rovněž nutno poskytnout ochranu, 

neboť dle judikatury ÚS i judikatury ESLP tvoří integrální součást ochrany 
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majetkových práv. Toto základní právo stěžovatele dle ÚS vymezuje hranici pro 

domáhání se ochrany vlastnictví vedlejšího účastníka, a pokud je tato hranice 

přestoupena, v daném případě podáním žaloby na ochranu vlastnictví, jde o výkon 

práva v rozporu s dobrými mravy. Dle ÚS se nelze domáhat soudní ochrany 

vlastnického práva k věci, které žalobci svědčí jen proto, že porušil svou smluvní 

povinnost převést věc na žalovaného a takový protiprávní stav udržuje.    

 Konkrétně ÚS konstatoval, že „ochrana legitimního očekávání jakožto 

integrální součásti základního práva podle čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě musí 

nalézt reflexi v jednotlivých normách jednoduchého práva. Legitimní očekávání ovšem 

nepůsobí bezprostředně mezi subjekty občanskoprávních vztahů, nýbrž jde o ústavním 

pořádkem jednotlivcům garantované základní právo, které v daném případě působí ve 

vztahu stěžovatele vůči obecným soudům, tj. státní moci. Soudy jsou pak zavázány (čl. 4 

Ústavy) poskytovat tomuto základnímu právu ochranu cestou interpretace a aplikace 

příslušných norem jednoduchého práva.“236 ÚS tedy obdobně jako v nálezu I. ÚS 

185/04 konstatoval, že základní právo, konkrétně legitimní očekávání dle čl. 1 

Dodatkového protokolu k Úmluvě, nepůsobí mezi subjekty přímo, nýbrž nepřímo, skrze 

interpretaci a aplikaci podústavního práva soudy. Explicitně tak uznal jeho nepřímý 

horizontální účinek.          

 V daném případě tak ÚS dospěl k závěru, že obecné soudy přijatým výkladem 

podústavního práva nedostály své povinnosti poskytnout ochranu základnímu právu 

stěžovatele v podobě legitimního očekávání nabytí majetku plněním ze smlouvy, když 

existenci tohoto práva zcela přehlédly, přičemž jeho ochranu měly vážit stejně, jako 

zvažovaly ochranu vlastnického práva vedlejšího účastníka. Z důvodů rozporu 

s dobrými mravy bylo v tomto případě namístě poskytnout ochranu základnímu právu 

stěžovatele skrze aplikaci ustanovení § 3 odst. 1 o. z. ÚS tak z výše uvedených důvodů 

konstatoval porušení čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě.    

3.2.5. Nález Pl. ÚS 34/09 (K povinnosti státu poskytnout ochranu vlastnickému právu) 

V rozhodnutí Pl. ÚS 34/09 týkajícím se žaloby stěžovatelů o určení neplatnosti 

zástavní smlouvy a otázky, zda dotčená nemovitost patří do konkursní podstaty, ÚS 

opět posuzoval střet vlastnického práva stěžovatelů jako majitelů zastavené nemovitosti 
                                                           
236 Nález I. ÚS 353/04 ze dne 16. 6. 2005. 
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a práva na legitimní očekávání nabytí majetku správce konkursní podstaty (v řízení před 

ÚS vystupující jako vedlejší účastník). Stěžovatelé se domáhali zrušení rozsudku 

Nejvyššího soudu, jímž dle nich byla porušena jejich ústavně garantovaná základní 

práva, neboť dovolací soud nesprávně vyřešil otázku práva kterých subjektů ochránit. 

Stěžovatelé vytýkali obecným soudům, že nerespektovaly závěry pravomocného 

rozsudku trestního soudu, kterým byl úpadce v souvislosti s uzavřením předmětné 

úvěrové smlouvy odsouzen za trestný čin podvodu. Dle názoru stěžovatelů byla 

argumentace dovolacího soudu vyvrácena závěry trestního řízení, ve kterém bylo 

prokázáno, že úpadce od samého počátku jednal s úmyslem získat finanční prostředky, 

a to pro jiný účel, než jaký byl vymezen v úvěrové smlouvě, a tyto nesplácet.   

 Plénum ÚS si dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. k) zákona o Ústavním soudu237 

atrahovalo rozhodování o ústavních stížnostech směřujících proti rozhodnutím velkých 

senátů Nejvyššího soudu.238 Vzhledem k tomu, že předmětná ústavní stížnost se týkala 

právě rozhodnutí velkého senátu Nejvyššího soudu, projednalo a rozhodlo o ní plénum 

ÚS.           

 ÚS v daném rozhodnutí, podobně jako v nálezech I. ÚS 185/04 a I. ÚS 353/04, 

uvedl, že základní práva představují korektiv jak obsahu právních norem, tak i jejich 

interpretace a aplikace. V oblasti podústavního práva působí jako regulativní ideje a 

obsahově na ně navazují komplexy norem podústavního práva. Porušení některé z 

těchto norem z důvodu opomenutí působení základního práva pak může založit porušení 

základního práva jednotlivce. Jinými slovy ÚS uvedl, že obecné soudy mají povinnost 

interpretovat a aplikovat právní normy s ohledem na působení základních práv, nejen 

vyhledávat přímé a výslovné pokyny v zákonné úpravě. ÚS uvedl, že netoleruje 

formalistický postup, jímž se za použití sofistikované argumentace odůvodňují zřejmé 

nespravedlnosti.          

 Ve svém rozhodnutí ÚS konstatoval, že „garance vlastnického práva podle čl. 

11 Listiny se sice bezprostředně týká toliko vztahu mezi jednotlivcem a veřejnou mocí, 

avšak kromě toho, že tato ustanovení zajišťují povinnost veřejné moci jednat tak, aby do 

vlastnického práva jednotlivce sama nezasahovala, zavazují veřejnou moc ve smyslu 

                                                           
237 Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. 
238 V čl. 1 odst. 1 písm. b) rozhodnutí pléna ÚS vyhlášeném pod č. 202/2009 Sb. a následně pod č. 
200/2010 Sb. 
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povinnosti poskytovat vlastníkovi ochranu v případě, kdy je jeho vlastnické právo 

rušeno či omezováno ze strany třetích subjektů. Vlastnické právo tedy není pouze 

ochranou před zásahy ze strany veřejné moci (status negativus), nýbrž zakotvuje i nárok 

na určité pozitivní plnění (zejména ochranu) ze strany státu (status positivus).“239 Dle 

ÚS tedy základní právo podle čl. 11 Listiny jednotlivci nesvědčí jen proti veřejné moci, 

nýbrž má na jeho ochranu nárok i v případě porušení ze strany třetích subjektů, a to 

skrze pozitivní plnění ze strany státu. ÚS tak uvedl, že vedle tzv. „negativních“ závazků 

státu, je stát vázán i tzv. „pozitivními“ závazky, které na rozdíl od negativních vyžadují 

i určité aktivní plnění, např. soudní ochranu.     

 V daném případě obecné soudy rezignovaly na ochranu subjektivního práva 

stěžovatelů garantovaného ustanovením čl. 11 Listiny, ačkoli jim byly povinny ochranu 

poskytnout, když nevzaly v úvahu, že předmětná nemovitost byla zapsána do konkursní 

podstaty úpadce, tedy ve prospěch majetku osoby, která se dopustila v souvislosti s 

uzavřením úvěrové smlouvy trestného činu podvodu a která si podmínila vznik 

pracovního poměru stěžovatele uzavřením zástavní smlouvy, jejímž předmětem byly 

nemovitosti stěžovatelů. Obecný právní princip přitom říká, že nikdo nesmí mít 

prospěch z vlastního protiprávního jednání.240 Lze tedy uzavřít, že přehlédnutí existence 

vlastnického práva stěžovatelů, jehož ochranu měly soudy vážit, stejně jako zvažovaly 

ochranu legitimního očekávání vedlejšího účastníka a věřitele hlavního závazkového 

vztahu, vedlo k zasažení do základních práv stěžovatelů. Vzhledem ke konkrétním 

okolnostem případu bylo namístě poskytnout ochranu základnímu vlastnickému právu 

stěžovatelů, a to skrze aplikaci ustanovení § 3 odst. 1 o. z., jímž prozařují základní 

práva do interpretace a aplikace podústavního práva tak, že výsledné rozhodnutí je 

možno vnímat jako spravedlivé z hlediska vyvážené ochrany základních práv dotčených 

osob. ÚS tak dospěl k závěru, že napadenými rozhodnutími bylo porušeno základní 

právo stěžovatelů garantované čl. 11 odst. 1 Listiny. Na rozdíl od předchozích dvou 

rozhodnutí v tomto případě převážilo vlastnické právo nad legitimním očekáváním 

nabytí majetku.  

                                                           
239 Nález Pl. ÚS 34/09 ze dne 7. 9. 2010, odst. 23. 
240 Riggs v. Palmer, 115 NY 506 (1889): „Nikomu se nesmí dovolit mít prospěch z vlastního podvodu, 
využívat vlastního protiprávního jednání, opírat žalobu o vlastní nepravost nebo nabývat majetku 
vlastním zločinem.“ (DWORKIN, R.: Když se práva berou vážně. Praha: Oikoymenh, 2001 (překlad Z. 
Masopust, orig.: Taking Rights Seriously. Cambridge, 1999), s. 45.) 
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3.2.6. Nález IV. ÚS 1735/07 (K hospodaření spoluvlastníků se společnou věcí a k 

chování v souladu s dobrými mravy) 

V rozhodnutí IV. ÚS 1735/07 týkajícím se hospodaření spoluvlastníků se 

společnou věcí a k chování v souladu s dobrými mravy se ÚS vyjadřoval k 

vlastnickému právu a právu na spravedlivý proces. Stěžovatelka se domáhala zrušení 

rozsudku Nejvyššího soudu, když tvrdila, že jím a řízením, jež jeho vydání předcházelo, 

bylo zasaženo do jejího ústavně zaručeného práva vlastnit a pokojně užívat majetek a do 

práva na soudní ochranu. V daném případě se stěžovatelka, menšinová spoluvlastnice 

nemovitosti, cítila být zkrácena na svých právech chováním většinové spoluvlastnice (v 

řízení před ÚS vystupující jako vedlejší účastník), jež uzavřela smlouvu o pronájmu 

společné věci s právnickou osobou, která s ní byla majetkově a personálně propojená, 

přičemž nájemné bylo sjednáno ve výši 250krát nižší, než bylo nájemné tržní. Smlouva 

byla sjednána na dobu účasti vedlejší účastnice v této právnické osobě. Tímto jednáním 

se měla vedlejší účastnice dopustit porušení povinnosti jednat v souladu s dobrými 

mravy ve smyslu ustanovení § 424 o. z., získat prospěch a stěžovatelce tak způsobit 

škodu.            

 ÚS konstatoval, že v daném případě je zásadní především výklad ustanovení o 

náhradě škody a ustanovení § 139 odst. 2 o. z., podle kterého rozhodují spoluvlastníci o 

hospodaření se společnou věcí většinou, počítanou podle velikosti podílů. ÚS uvedl, že i 

přes to, že o hospodaření rozhodují většinoví spoluvlastníci, výsledek nesmí být v 

extrémním nesouladu s principy spravedlnosti a neporušovat základní práva 

menšinových spoluvlastníků. Ochrana vlastnického práva každého ze spoluvlastníků se 

poměřuje ochranou druhého, neboť jde o vztah horizontální, v němž vlastnické právo 

svědčí oběma. V případě, že je nájemné sjednané většinovým spoluvlastníkem 

neúměrně nízké, je tím zasažena samá podstata vlastnického práva menšinového 

spoluvlastníka, přičemž menšinový spoluvlastník je tím svého práva fakticky zbaven. 

ÚS k tomu uvedl, že v horizontálním vztahu je „veřejná moc povinna poskytovat 

ochranu vlastnickému právu obou spoluvlastníků tak, aby byl naplněn ústavní 

požadavek šetření smyslu základního práva (čl. 4 odst. 4 Listiny). Zvýhodnění 

většinového spoluvlastníka na úkor spoluvlastníka menšinového tedy nesmí být 

excesivní; pokud tomu tak není, je povinností veřejné moci - je-li o to žádáno 

adekvátním procesním prostředkem - poskytnout menšinovému spoluvlastníkovi 
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ochranu.“241 Ochranu vlastnického práva stěžovatelky lze v rámci podústavního práva 

zajistit aplikací ustanovení § 424 o. z., kdy je možné jednání vedlejší účastnice vnímat 

jako porušení povinnosti jednat v souladu dobrými mravy ve smyslu ustanovení § 3 o. 

z. a zároveň jako porušení zásady neminem laedere.     

 ÚS uvedl, že „listina garantuje základní práva, která představují subjektivní 

veřejná práva. Základní práva ze své podstaty působí přímo mezi jednotlivcem a státem. 

V některých případech ovšem působí základní práva tak, že jednoduchým právem 

"prozařují". Tak je tomu ve vztazích horizontálních, tedy ve vztazích, které nejsou 

založeny na nadřízenosti a podřízenosti, tj. ve vztazích, v nichž jsou si jejich účastníci 

rovni.“ 242 ÚS tak podobně jako v nálezu I. ÚS 185/04 a jemu obdobných výslovně 

uznal nepřímé horizontální působení lidských práv skrze jejich prozařování do práva 

podústavního. Konstatoval, že se jedná o působení nepřímé, nikoli bezprostřední přímé, 

které se vztahuje pouze na vztahy mezi jednotlivcem a státem.    

 Dále ÚS uvedl, že „garance vlastnického práva podle čl. 11 Listiny se sice 

bezprostředně týká toliko vztahu mezi jednotlivcem a státem, avšak kromě toho, že tato 

ustanovení zajišťují povinnost veřejné moci jednat tak, aby do vlastnického práva 

jednotlivce sama nezasahovala, zavazují veřejnou moc, aby vlastníkovi poskytla 

ochranu v případě, kdy by jeho vlastnické právo bylo rušeno či omezováno ze strany 

třetích subjektů.“ 243 Obdobně jako v nálezu Pl. ÚS 34/09 tak ÚS dovodil, že vlastnické 

právo není chráněno jen před zásahy ze strany veřejné moci (tzv. status negativus), 

nýbrž obsahuje také nárok na určité pozitivní plnění ze strany státu (tzv. status 

positivus), které se projevuje například formou poskytnutí soudní ochrany. 

 ÚS v daném případě konstatoval porušení čl. 11 Listiny, neboť obecné soudy 

selhaly, když pominuly ústavní rovinu případu a neinterpretovaly podústavní právo, 

konkrétně ustanovení § 139 odst. 2 o. z. a relevantních ustanovení o náhradě škody, 

způsobem, který by zaručil ochranu vlastnického práva stěžovatelky. Dále ÚS 

konstatoval porušení čl. 36 odst. 1 Listiny, když soustředěním se pouze na doslovné 

znění ustanovení § 139 odst. 2 o. z. a opomenutím kogentního ustanovení § 3 odst. 1 o. 

                                                           
241 Nález IV. ÚS 1735/07 ze dne 21. 10. 2008, odst. 37. 
242 Nález IV. ÚS 1735/07 ze dne 21. 10. 2008, odst. 30. 
243 Nález IV. ÚS 1735/07 ze dne 21. 10. 2008, odst. 31. 
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z. i obecných zásad občanského práva soudy dospěly k natolik nespravedlivému závěru, 

že tímto formalistickým postupem zasáhly do práva stěžovatelky na spravedlivý proces.  

3.2.7. Nález I. ÚS 326/99 (K přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu) 

V rozhodnutí I. ÚS 326/99 týkajícím se přivolení soudu k výpovědi z nájmu 

bytu se ÚS zabýval právem na svobodu pohybu a pobytu. Stěžovatelka se u ÚS 

domáhala zrušení rozhodnutí obecných soudů, kterými soudy přivolily k výpovědi 

nájmu z bytu, neboť tvrdila, že tím došlo k porušení jejích ústavně garantovaných 

základních práv. Pronajímatel dal stěžovatelce výpověď z důvodu, že předmětný byt 

dlouhodobě nevyužívala, čímž dle něj došlo k naplnění výpovědního důvodu podle 

ustanovení § 711 odst. 1 písm. h) o. z. Tuto argumentaci potvrdily obecné soudy. 

V daném případě se stěžovatelka léčila mimo obvod svého trvalého bydliště, a to i 

z důvodu, že v místě léčení žil její syn. Vzhledem k této situaci se v pronajatém bytě 

stěžovatelka dlouhodobě nezdržovala.       

 ÚS odmítl argumentaci obecných soudů, jež tvrdily, že stěžovatelka mohla 

potřebnou léčbu podstoupit v i místě svého trvalého pobytu a zdržovat se tak 

v pronajatém bytě. ÚS konstatoval, že takovouto argumentaci nelze akceptovat, neboť 

zvolit si místo léčby je právem stěžovatelky, a to zejména s přihlédnutím k okolnostem, 

které ji k tomu vedly, tedy zvolení si místa léčby v obci, kde žije její syn a kde má 

potřebné rodinné zázemí. Obecné soudy dle ÚS pochybily, když opřely svá rozhodnutí 

o argumentaci, že stěžovatelka neměla právo volně pobývat mimo svůj byt, a to ani za 

účelem léčení. ÚS uvedl, že právo na svobodu pohybu a pobytu zaručuje čl. 14 odst. 1 

Listiny a dále vyplývá i z čl. 2 Protokolu č. 4 k Úmluvě244 a čl. 12 odst. 1. 

Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, přičemž oba tyto 

mezinárodní dokumenty jsou bezprostředně závazné a mají přednost před zákonem.  

 ÚS konstatoval, že obecné soudy „opomenuly, že občan má ústavní právo 

pobývat kdekoliv na území vlastního státu nebo i mimo něj, aniž této svobody je 

dovoleno proti němu využít. Ustanovení občanského zákoníku v konkrétním případě je 

tedy nutno vykládat tak, aby výše uvedená ustanovení citovaných mezinárodních úmluv i 

                                                           
244 Protokol č. 4 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod přiznávající některá práva a 
svobody jiné než ty, které jsou již uvedeny v Úmluvě a v prvním dodatkovém protokolu k Úmluvě. 
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ustanovení ústavněprávní byla dodržena a naplněna.“245 Nutno poznamenat, že § 711 

odst. 1 písm. h) o. z. umožňuje vypovědět nájem bytu s přivolením soudu v případě, že 

nájemce nevyužívá byt bez vážných důvodů anebo ho bez závažných důvodů užívá jen 

občas. Klíčovým tedy je, zda důvody stěžovatelky k pobývání mimo pronajatý byt lze 

považovat za vážné ve smyslu daného ustanovení. Pokud by tomu tak nebylo, 

nezbývalo by než konstatovat, že výpovědní důvod dle ustanovení § 711 odst. 1 písm. 

h) o. z. byl naplněn. ÚS totiž ve svém pozdějším nálezu Pl. ÚS 42/03 ve věci návrhu na 

zrušení ustanovení § 711 odst. 1 písm. g) a ustanovení § 711 odst. 1 písm. h) o. z. 

dospěl k závěru, že daná úprava není protiústavní, přičemž zrušením předmětných 

ustanovení by se omezení vlastnického práva vlastníků bytů dále prohloubilo a za dané 

situace by přestalo splňovat kritérium přiměřenosti ve vztahu k legitimnímu cíli ochrany 

nájemců.246          

 ÚS dospěl k závěru, že přivolením soudu k výpovědi z nájmu bytu bylo 

zasaženo do základních práv stěžovatelky a v daném případě tak uznal nepřímé 

horizontální působení lidských práv, když v rámci soukromoprávního vztahu rozhodl o 

povinnosti interpretovat příslušná ustanovení občanského zákoníku způsobem, jenž 

umožní plné respektování základních práv subjektů i v rámci jejich vzájemného vztahu 

horizontální povahy. 

3.2.8. Nález IV. ÚS 27/09 (K posuzování práva na podnikání a nekalosoutežního 

jednání z hlediska principů materiálního právního státu) 

V rozhodnutí IV. ÚS 27/09 týkajícím se nekalosoutěžního jednání se ÚS 

vyjadřoval k právu na svobodné podnikání. Nekalosoutěžního jednání, které dle 

stěžovatele splňovalo všechny znaky vyžadované generální klauzulí a zároveň bylo 

podřaditelné pod skutkovou podstatu podplácení, se měl dopustit zaměstnanec 

stěžovatele (v řízení před ÚS vystupující jako vedlejší účastník) pracující jako vedoucí 

útvaru nákupu a podnikání, když si v této pozici bez vědomí stěžovatele uzavřel 

smlouvu o zprostředkování, na základě níž pobíral provizi za každý dodaný kus zboží. 

Obecné soudy však stěžovatelovu žalobu, kterou se domáhal přiznání přiměřeného 

zadostiučinění za nekalosoutěžní jednání, zamítly s odůvodněním, že jednání vedlejšího 

                                                           
245 Nález I. ÚS 326/99 ze dne 2. 5. 2000. 
246 Nález Pl. ÚS 42/03 ze dne 28. 3. 2006. 
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účastníka nenaplňuje všechny znaky generální klauzule nekalé soutěže. V zamítnutí 

předmětné žaloby spatřuje stěžovatel porušení svých základních práv.  

 ÚS se k situaci vyjádřil slovy, že „úprava nekalé soutěže, jak je provedena v 

obchodním zákoníku, je navázána zejména na ustanovení čl. 26 Listiny, které zaručuje 

svobodné podnikání. Toto ustanovení přímo chrání jednotlivce toliko před zásahy ze 

strany veřejné moci, avšak ovlivňuje i výklad zákonné úpravy, která má sloužit k 

ochraně podnikatelské činnosti před škodlivými zásahy jednotlivců (tj. v horizontální 

rovině).“ 247 ÚS zaujal stanovisko, že ustanovení čl. 26 Listiny ovlivňuje i výklad 

podústavního práva chránícího jednotlivce také před chováním ze strany jiných 

jednotlivců.          

 ÚS k tomu dále konstatoval, že „i výklad ustanovení § 44 obchodního zákoníku 

totiž musí být proveden s ohledem na ústavně garantovaná práva. Ačkoliv Listina 

primárně garantuje základní práva, která představují subjektivní veřejná práva a 

působí přímo pouze mezi jednotlivcem a veřejnou mocí, působí v některých případech 

základní práva tak, že jednoduchým právem "prozařují". Tak je tomu ve vztazích 

horizontálních, tedy ve vztazích, které nejsou založeny na nadřízenosti a podřízenosti, tj. 

ve vztazích, v nichž jsou si jejich účastníci rovni.“248 ÚS zopakoval, že i přes to, že 

lidská práva v horizontálních vztazích nepůsobí bezprostředně, právním řádem 

„prozařují“. Soudy tak měly při svém rozhodování zohlednit tuto ústavněprávní dimenzi 

promítající se v zákonné úpravě k ochraně podnikatelské činnosti, a to skrze interpretaci 

a aplikaci předmětného zákona.         

 V daném případě ÚS dospěl k závěru, že vzhledem k tomu, že obecné soudy 

neprovedly výklad s ohledem na ústavně garantovaná práva a posoudily jednání 

zaměstnance zcela formalisticky, zasáhly do práva stěžovatele na svobodné podnikání 

garantované čl. 26 Listiny. ÚS tak uznal nepřímý přesah Listiny i do čistě 

soukromoprávní roviny, čímž se přiklonil ke koncepci nepřímého horizontálního 

účinku. 

                                                           
247 Nález IV. ÚS 27/09 ze dne 11. 9. 2009, odst. 26. 
248 Nález IV. ÚS 27/09 ze dne 11. 9. 2009, odst. 25. 
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3.2.9. Nález II. ÚS 1969/10 (K soudnímu přezkumu vnitrostranických rozhodnutí 

orgánů politických stran) 

V rozhodnutí II. ÚS 1969/10 týkajícím se soudního přezkumu vnitrostranických 

rozhodnutí orgánů politických stran se ÚS zabýval právem sdružovat se v politických 

stranách v kontextu interpretace práva při tzv. „ústavní mezeře“, tedy situaci, kdy 

ústavní právo, jež svědčí jednotlivci, nemá dostatečnou oporu v podústavním právu, 

skrze které by mohlo působit. Stěžovatelé se dožadovali zrušení rozhodnutí obecných 

soudů, které se odmítly zabývat přezkumem rozhodnutí vnitřních orgánů politické 

strany s odůvodněním, že ustanovení § 16a a § 9 zákona o sdružování v politických 

stranách a hnutích249 meritorní přezkum takovýchto rozhodnutí nepřipouští. Stěžovatelé 

se touto restriktivní interpretací cítili být dotčeni na svých základních právech a výklad 

obecných soudů považovali za protiústavní. V daném případě se stěžovatelé domáhali 

vydání rozsudku, že rozhodnutí orgánu politické strany, konkrétně usnesení oblastního 

sněmu, není v souladu se zákonem a stanovami strany, a požadovali vyslovení 

neplatnosti usnesení. Obecné soudy si ovšem vyložily předmětná ustanovení zákona 

tak, že dle jejich znění není možné meritorně přezkoumávat rozhodnutí 

vnitrostranických orgánů a požadavek žalobců zamítly.    

 ÚS ve svém rozhodnutí uvedl, že členství v politických stranách představuje 

výkon a naplnění základních práv a svobod jednotlivců, především pak speciální formy 

výkonu základního práva občanů sdružovat se v politických stranách. Zdůraznil, že 

zákonná úprava vnitrostranické demokracie v ČR je ovšem zcela nedostačující, a uvedl, 

že i přes možné enormní zásahy do základních práv občanů jim úprava nijak 

negarantuje možnost domáhat se ochrany před obecnými soudy proti závažným 

jednáním jako je například svévolné a neodůvodněné odmítnutí žádosti o členství či 

vyloučení z politické strany. Konkrétně k ustanovení § 16a a § 9 zákona o sdružování v 

politických stranách a hnutích ÚS konstatoval, že co se pravomoci soudů týče je 

předmětné ustanovení z hlediska ochrany minimálního standardu principů a pravidel 

vnitrostranické demokracie nedostačující.       

 ÚS konstatoval, že „dobrovolnost a svoboda sdružování občanů v politických 

stranách nachází odraz v obranné dimenzi základního práva sdružovat se v politických 

stranách, z níž veřejné moci jako adresátu povinnosti plynoucí ze vztahu, v němž 
                                                           
249 Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. 
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jednotlivec uplatňuje právo, vyplývá povinnost zdržet se zásahů do této sféry, („nikdo 

nesmí být nucen k členství v politických stranách, nikdo nesmí být omezován ve svých 

právech proto, že je členem strany, že se účastní jejich činnosti a podporuje je nebo 

naopak že stojí mimo ně.“ - § 3 odst. 2 a 3 zákona o politických stranách). Zároveň je 

však nezbytné vnímat i ochrannou dimenzi základního práva sdružovat se v politických 

stranách, z níž obecně řečeno státu vyplývá pozitivní povinnost chránit základní práva i 

před zásahy ze strany soukromých osob. Jinými slovy, v případě, že v soukromoprávních 

vztazích dojde k právním úkonům (k jednání či opomenutí), které je neslučitelné se 

základními právy, tj. za situace, kdy proti sobě stojí dva soukromé subjekty nadané 

základními právy, jejichž soukromé sféry je nutné uvést do souladu, nejde o ochranu 

základních práv proti státu (veřejné moci), nýbrž stát zde vystupuje jako ochránce 

základních práv. Z materiálních základních práv v jejich ochranné dimenzi tak vyplývá 

přímo povinnost státu poskytnout a zajistit efektivní ochranu základních práv, která 

vyžaduje i jejich věcnému obsahu odpovídající právní (zejména procesní) úpravu a 

poskytnutí garancí a záruk proti možnému zásahu i ze strany třetích soukromých 

osob.“250 Z tohoto vyjádření ÚS vyplývá, že právu soukromého subjektu (jednotlivce) 

sdružovat se v politických stranách odpovídá pozitivní povinnost státu chránit toto jeho 

základní právo i před zásahy ze strany jiného soukromého subjektu (politické strany), 

tedy povinnost zajistit efektivní ochranu, například přijetím odpovídající procesní 

právní úpravy poskytující ochranu proti možnému zásahu i ze strany třetích soukromých 

osob. V tomto případě jde o horizontální působení vyvozené z ochranné funkce lidských 

práv, jež je některými označována za příčinu tzv. „prozařování“ lidských práv.251 Stát 

má povinnost dané právo chránit a ve chvíli, kdy jeho ochrana nemá dostatečnou oporu 

v podústavním právu, skrze které by mohlo právo působit, ÚS dochází k závěru, že je 

potřeba, aby obecné soudy tuto mezeru překlenuly ústavně konformním výkladem, tedy 

interpretovaly „chybějící“ zákonnou úpravu ve světle úpravy ústavní, čímž by dostály 

povinnosti státu dané právo chránit. Substituovaly by tak, v čem stát selhal, například 

nepřijetím dostatečné zákonné úpravy obsahující odpovídající ochranu daného práva. 

Dle ÚS je tak povinností obecných soudů ústavní právo při interpretaci zákona 

zohlednit, a to i v případě, že konkrétní zákonná úprava je nedostačující a sama právo 

                                                           
250 Nález II. ÚS 1969/10 ze dne 27. 12. 2011, odst. 33. 
251 WAGNEROVÁ, E.: Úvod, op. cit. sub 3, s. 14. 
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dostatečně nezohledňuje. Zvolený přístup lze vidět jako mírný příklon k přímému 

účinku lidských práv, kdy ve chvíli, kdy absentuje úprava základního práva 

podústavním právem, je substituována a překlenuta takovým výkladem, jež působení 

daného práva umožňuje. Právo tedy působí, zdánlivě přímo, aniž by mělo oporu 

v poúdstavní úpravě, skrze kterou by mohlo nepřímo „prozařovat“.   

 ÚS tak dospěl k závěru, že obecné soudy v daném případě pochybily, když na 

místo ústavně konformního vyplnění mezery zvolily restriktivní interpretaci ustanovení 

§ 16a odst. 1 zákona o sdružování v politických stranách a hnutích akcentující doslovné 

znění zákona a pro nedostatek aktivní legitimace se odmítly meritorně zabývat 

přezkumem daného vnitrostranického rozhodnutí. Obecné soudy měly v takovém 

případě vzniklou ústavní mezeru překlenout ústavně konformním výkladem, neboť je 

povinností soudů, jakožto reprezentantů veřejné moci, základním právům poskytovat 

ochranu. ÚS tak dal zapravdu stěžovatelům a konstatoval, že obecné soudy svým 

postupem porušily základní právo stěžovatelů sdružovat se v politických stranách 

garantované čl. 20 odst. 2 Listiny.    

3.2.10. Nález I. ÚS 1990/08 (K svobodě projevu v pracovněprávních vztazích a jejím 

důsledkům) 

V rozhodnutí I. ÚS 1990/08 týkajícím se oprávněnosti rozvázání pracovního 

poměru se ÚS vyjadřoval k otázce, zda došlo k nepřípustnému omezení základního 

práva stěžovatele na svobodný projev. Stěžovatel se domáhal zrušení rozhodnutí 

obecných soudů o oprávněnosti rozvázání pracovního poměru s tvrzením, že jimi došlo 

k porušení jeho základních práv garantovaných čl. 17 Listiny a čl. 10 Úmluvy. V daném 

případě byl se stěžovatelem rozvázán pracovní poměr okamžitým zrušením podle 

ustanovení § 53 odst. 1 písm. b) zákoníku práce,252 neboť se na interní pracovní schůzce 

kriticky vyjádřil k některým problematickým otázkám, které vznesl na adresu svého 

zaměstnavatele. V návaznosti na to s ním byl rozvázán pracovní poměr a to z důvodu, 

že přednesení nepodložených kritických výroků, které měly být s ohledem na jejich 

charakter způsobilé poškodit oprávněné zájmy zaměstnavatele, a následné nesplnění 

požadavku jejich upřesnění či doložení na písemnou výzvu ředitele pobočky, dosáhlo 

                                                           
252 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
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intenzity zvlášť hrubého porušení pracovní kázně ve smyslu ustanovení § 53 odst. 1 

písm. b) zákoníku práce. Stěžovatel namítal, že konkrétní zásah v podobě okamžitého 

zrušení jeho pracovního poměru za jím vyslovené kritické názory nelze považovat za 

přiměřený a nezbytný v demokratické společnosti a proti rozhodnutí podal žalobu. 

Obecné soudy dovodily, že neoprávněná kritika může vést k vyvození důsledků v 

rovině pracovního práva, v konkrétním případě v podobě okamžitého zrušení 

pracovního poměru pro porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem, a daly tak za 

pravdu zaměstnavateli.         

 ÚS v daném případě konstatoval, že svoboda projevu sice podléhá výjimkám, 

které ovšem musí být interpretovány restriktivně. Nezbytnost každého omezení musí 

být prokázána přesvědčivým způsobem. V dané situaci ÚS zhodnotil, že výroky 

stěžovatele pronesené na pracovní poradě lze považovat spíše za kritické hodnotové 

soudy či stanoviska. Nelze proto souhlasit se závěry obecných soudů, které předmětné 

výroky vyhodnotily jako tvrzené skutečnosti či dokonce konkrétní vznesená obvinění, 

jejichž pravdivost nebyl stěžovatel schopen ani po výzvě doložit.   

 ÚS v předmětném rozhodnutí dále uvedl, že „ESLP ve své judikatuře rovněž 

dovodil použitelnost Úmluvy i ve vztazích mezi jednotlivci, neboť základní práva, 

definovaná v ústavních textech, musí dodržovat jak státní orgány, tak soukromé osoby 

vůči jiným soukromým osobám. Navíc v některých případech má stát pozitivní povinnost 

chránit právo na svobodu projevu proti zásahům vycházejícím právě ze strany fyzických 

osob (srov. k tomu např. rozhodnutí ze dne 13. 8. 1981 ve věci Young, James a Webster 

v. Spojené království). Čl. 10 Úmluvy se tak konkrétně ve vztazích mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem uplatňuje nejen tehdy, když se tyto vztahy řídí 

veřejným právem, nýbrž se na ně může vztahovat také tehdy, když spadají pod právo 

soukromé (srov. k tomu např. rozhodnutí ze dne 6. 2. 1976 ve věci Schmidt a Dahlström 

proti Švédsku). V rozhodnutí ze dne 26. 9. 1995 ve věci Vogt proti Německu ESLP přímo 

dovodil pravidlo, že zaměstnanec (v daném případě ve služebním poměru) nesmí být pro 

povahu jím projevovaných názorů propuštěn (obdobně viz např. rozhodnutí ze dne 28. 

10. 1999 ve věci Wille proti Lichtenštejnsku, cit. dle Jäger, P. – Molek, P.: Svoboda 

projevu: Demokracie, rovnost a svoboda slova, Auditorium, Praha 2007, str. 113).“253  

 V tomto případě ÚS konstatoval, že obecné soudy uznaly okamžité zrušení 

                                                           
253 Nález I. ÚS 1990/08 ze dne 19. 4. 2010, odst. 26. 
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pracovního poměru na základě interpretace příslušných ustanovení zákoníku práce za 

platné, „aniž by respektovaly výše předestřené ústavněprávní limity, které se váží 

zejména k jejich povinnosti interpretovat a aplikovat právo z pohledu účelu a smyslu 

ochrany ústavně garantovaných základních práv a svobod, v daném případě práva 

stěžovatele na svobodný projev garantovaného čl. 17 odst. 1 Listiny a čl. 10 

Úmluvy.“254 ÚS k tomu v rozhodnutí dále uvedl, že „základní práva a svobody totiž 

vymezují nejen rámec normativního obsahu aplikovaných právních norem, nýbrž také 

rámec jejich ústavně konformní interpretace a aplikace. Výklad a aplikaci norem 

jednoduchého práva tak nelze provádět zcela autonomně, tedy bez ohledu na ochranu 

základních práv jednotlivce plynoucích z norem ústavního pořádku ČR.“255 ÚS opět 

zdůraznil nutnost vykládat podústavní právo s ohledem na jejich ústavněprávní dimenzi 

a přiklonil se tak k nepřímému horizontálnímu účinku lidských práv.   

 V daném případě tedy ÚS neshledal naplnění podmínek pro okamžité zrušení 

pracovního poměru a dospěl k závěru, že obecné soudy pochybily, když nevzaly v potaz 

ústavní rovinu případu a opominuly základní práva stěžovatele, čímž bylo zasaženo do 

jeho práv garantovaných čl. 17 Listiny a čl. 10 Úmluvy. 

3.2.11. Nález III. ÚS 3725/13 (K bankovním poplatkům) 

V rozhodnutí III. ÚS 3725/13 týkajícím se bankovních poplatků se ÚS zabýval 

otázkou ústavní ochrany spotřebitele v návaznosti na zásadu autonomie a svobodu 

rozhodování. Stěžovatelka se u obecných soudů domáhala zaplacení konkrétní peněžité 

částky ze strany peněžního ústavu (v řízení před ÚS vystupující jako vedlejší účastník), 

a to z titulu bezdůvodného obohacení. Vzhledem k tomu, že obecné soudy její žalobu 

zamítly, obrátila se na ÚS a domáhala se zrušení rozhodnutí obecných soudů, když 

tvrdila, že jimi bylo zasaženo do jejích ústavou garantovaných práv. Dle názoru 

stěžovatelky se vedlejší účastník obohatil na její úkor, neboť si na základě uzavřené 

smlouvy o úvěru účtoval poplatky za správu účtu, a to aniž by stěžovatelce přesvědčivě 

vysvětlil, jaké služby jsou za daný poplatek přesně poskytovány. Dle stěžovatelky tak 

mělo být ujednání o předmětném poplatku neplatné pro neurčitost a nesrozumitelnost, 

dále pro porušení zákazu odchýlit se od zákona v neprospěch spotřebitele a pro rozpor s 

                                                           
254 Nález I. ÚS 1990/08 ze dne 19. 4. 2010, odst. 35. 
255 Nález I. ÚS 1990/08 ze dne 19. 4. 2010, odst. 21. 
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dobrými mravy a s požadavkem dobré víry. Stěžovatelka namítala, že obecný soud 

nesprávně akcentoval zásadu autonomie vůle smluvních stran, když nedostatečně 

zhodnotil zásadu ochrany spotřebitele jako slabší smluvní strany. Dle jejího názoru lze 

ochranu spotřebitele podřadit pod ústavní princip rovnosti v materiálním pojetí 

vyplývající z čl. 1 Listiny, kdy princip autonomie vůle a princip rovnosti jsou 

doplňovány a korigovány principem ekvity či spravedlnosti.    

 Stěžovatelka ve své stížnosti odkazovala na rozhodnutí německého Spolkového 

soudního dvora256 a jím inspirované rozhodnutí slovenského Krajského soudu 

v Prešově,257 jež se taktéž týkaly bankovních poplatků a s nimiž měl být napadený 

rozsudek v kolizi. Stěžovatelka argumentovala, že ochrana spotřebitelů musí být ve 

všech členských zemích stejná.258 V otázce jednotného rozhodování však ÚS poukázal 

na rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojeného království,259 který řešil taktéž problematiku 

bankovních poplatků, přičemž dospěl i na základě výkladu směrnice o nepřiměřených 

podmínkách ve spotřebitelských smlouvách260 k odlišnému závěru. Dále ÚS 

poznamenal, že německá právní úprava se od české právní úpravy, jakož i od úpravy 

obsažené ve směrnici liší a mimo to je stávající judikatura Spolkového soudního dvora 

předmětem kritiky odborné veřejnosti, a to z důvodu možného rozporu se zákonem a 

směrnicí. ÚS tak konstatoval, že příklon obecného soudu k jednomu z rozhodnutí nelze 

považovat za projev svévole, jenž by byl z hlediska ústavnosti relevantní.   

 ÚS v dané věci posuzoval mimo otázku bagatelnosti a příslušnosti ke 

sjednocování judikatury problematiku ústavní ochrany spotřebitele jako tzv. slabší 

strany smluvního vztahu. V rámci toho se ÚS vyjadřoval i k otázce zásady autonomie a 

svobody rozhodování jedince. Uvedl, že vzhledem k ochranné funkci státu ve vztahu 
                                                           
256 BGHZ 190, 66 (Gebühr für die Führung des Darlehenskontos) ze dne 7. 6. 2011. 
257 Sp. zn. 18 Co 109/2011 ze dne 21. 11. 2012. 
258 V případu hrál roli i rozměr evropského práva, kdy se stěžovatelka dovolávala principu ochrany 
spotřebitele, přičemž poukazovala na čl. 38 Listiny základních práv Evropské unie, čl. 169 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, jakož i na směrnici Rady č. 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve 
spotřebitelských smlouvách ze dne 5. dubna 1993. Poukazovala též na judikaturu Soudního dvora EU a 
rozhodnutí nejvyšších soudů členských států. ÚS k tomu uvedl, že ochrana spotřebitele musí být brána v 
úvahu při začleňování obsahu unijního práva do vnitrostátního právního řádu nebo naopak při zdržení se 
určité úpravy, jak to plyne z čl. 12 Smlouvy o Evropské unii a čl. 169 Smlouvy o fungování Evropské 
unie, přičemž pro obecné soudy z toho plyne povinnost interpretovat a aplikovat vnitrostátní právo „euro-
konformním“ způsobem. 
259 Office of Fair Trading v Abbey National plc and Others [2009] UKSC 6. 
260 Směrnice Rady č. 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách ze dne 5. 
dubna 1993.  
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k základním právům, jež plyne z čl. 1 odst. 1 a 2 a čl. 10 Ústavy, je stát povinen chránit 

autonomní prostor svobodného rozhodování jedince zejména v prostředí podústavního 

práva, což se děje i v případě tzv. spotřebitelských smluv. ÚS konstatoval, že „princip 

autonomie vůle v soukromoprávních vztazích nemůže být nahrazován jednostranně 

usměrňujícími (paternalistickými) zásahy ze strany státu,“ 261 a to ani přes to, že v 

oblasti spotřebitelských vztahů proti sobě stojí „silnější“ a „slabší“ strana, která nemusí 

mít vždy potřebné znalosti a zkušenosti jako strana silnější. Role státu spíše spočívá 

zejména ve vytváření právních a institucionálních podmínek pro řádné rozhodování 

spotřebitele při uzavírání smlouvy a podmínek pro ochranu smluvních stran. Tato 

specifická úprava pro spotřebitelské vztahy je ospravedlnitelná právě nerovným 

postavením stran, a z toho důvodu není v rozporu s autonomií vůle, když stát do 

takovýchto vztahů zasahuje tím, že stanoví opatření k ochraně spotřebitele. 

 ÚS tak konstatoval, že princip autonomie vůle není s ohledem na ochranu 

spotřebitele absolutní hodnotou. V rámci spotřebitelských vztahů se jedná zejména o 

požadavek transparentnosti smluvních ujednání, který má docílit maximální 

informovanost spotřebitele, která mu umožní učinit co nejvíce informované rozhodnutí 

při výběru služby. Dle ÚS představuje ochrana spotřebitele jeden z principů, na nichž je 

založeno fungování Evropské unie a kterými se musí členské státy při své činnosti řídit, 

současně ovšem uvedl, že „nelze dospět k závěru, že by ochrana spotřebitele 

představovala některé ze samostatně ústavně zaručených základních práv a svobod, 

když i v rámci ústavní úpravy postavení spotřebitele jako slabší strany, vyžadující 

ochrany, se v ústavách zpravidla jedná nikoli o subjektivní právo, nýbrž o ústavně 

vytýčený cíl politiky státu spojený s konkrétní úpravou ochrany spotřebitele v rovině 

obyčejného práva.“262 ÚS tak uvedl, že ochranu spotřebitele nelze považovat za 

samostatně ústavně zaručené základní právo.      

 Dále ÚS konstatoval, že „spotřebitelský vztah není bezprostředně regulován na 

úrovni specifického ústavního práva, nicméně není ani od ústavně zaručených 

základních práv a svobod izolován, takže v tomto právně regulovaném vztahu se 

působení základních práv a svobod (výše uvedených) projevuje jako (je třeba zdůraznit, 

že nejen pro rozhodování konkrétní sporů z takových vztahů vznikajících) povinnost 

                                                           
261 Nález III. ÚS 3725/13 ze dne 10. 4. 2014, odst. 46. 
262 Nález III. ÚS 3725/13 ze dne 10. 4. 2014, odst. 42. 
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státu taková základní práva a svobody v tomto spotřebitelském vztahu chránit (čl. 1 

odst. 1 Ústavy).“263 ÚS tak potvrdil, že základní práva v soukromoprávním vztahu 

s prvkem ochrany spotřebitele působí, přičemž jejich účinek není bezprostřední, nýbrž 

se projevuje skrze povinnost státu základní práva v takovémto vztahu chránit, což se 

děje, jak bylo výše uvedeno, zejména prostřednictvím specifické zákonné úpravy pro 

spotřebitelské vztahy. ÚS v rozhodnutí zmiňuje ochrannou funkci státu ve vztahu k 

základním právům a svobodám, přičemž v daném případě poměřoval povinnost státu 

dostát této ochranné funkci oproti principu autonomie vůle v soukromoprávních 

vztazích. V rozhodované věci převážila autonomie vůle a svoboda rozhodování. ÚS 

konstatoval, že nerovné postavení subjektů ve spotřebitelských vztazích odůvodňuje 

určitý zásah (v podobě ochrany) do principu autonomie, nicméně nemůže se jednat o 

úplné potlačení smluvní autonomie skrze paternalistické zásahy ze strany státu.   

 ÚS dospěl k závěru, že zásah ze strany státu by přicházel v úvahu pouze v 

situaci, „ve které by fakticky jedna strana tohoto vztahu určovala jednostranně smluvní 

podmínky, které by nezbylo druhé straně než akceptovat, neboť oproti situaci zvažování 

veřejného zájmu a možností omezení základních práv a svobod v případě hodnocení 

proporcionality zásahu veřejné moci je zde posuzována otázka smluvní svobody, kde se 

na obou stranách vztahu uplatňuje princip autonomie vůle chráněný čl. 2 odst. 3 Listiny 

a čl. 2 odst. 4 Ústavy.“264 V daném případě tak ÚS konstatoval, že k porušení ústavně 

garantovaných práv stěžovatelky nedošlo a v její stížnosti jí nevyhověl. 

3.3. Shrnutí 

Z výše uvedených rozhodnutí lze vyvodit několik závěrů. Za prvé uvedená 

judikatura vykazuje relativně vysokou míru konzistentnosti, kdy v obdobných případech 

ÚS používá obdobný model působení horizontálního účinku, zejména v rámci ustálené 

doktríny „prozařování“.         

 Za druhé zásadním pro horizontální působení lidských práv je princip materiálního 

právního státu a hodnotového výkladu právních norem. Právě tento princip aplikovaný ÚS 

otevírá prostor pro možný horizontální účinek skrze obsahový výklad norem. Lidská 

práva v materiálním právním státu představují dle ÚS důležitý korektiv obsahu právních 

                                                           
263 Nález III. ÚS 3725/13 ze dne 10. 4. 2014, odst. 44. 
264 Nález III. ÚS 3725/13 ze dne 10. 4. 2014, odst. 46. 



 
 

75 
 

norem včetně jejich následné interpretace a aplikace. Tento korektiv jim pak dovoluje 

působit i na úrovni práva podústavního a „prozařovat“ tak celým právním řádem.

 Za třetí za určitých okolností ÚS uznává koncepci horizontálního působení 

lidských práv. ÚS se přiklonil k nepřímému účinku skrze tzv. „prozařování“, které dle 

výkladu ÚS spočívá v povinnosti orgánů veřejné moci interpretovat a aplikovat právo 

pohledem ochrany základních práv a svobod. Základním principem této doktríny je 

myšlenka, že základní práva a svobody prostupují celým právním řádem, a proto je 

povinností orgánů veřejné moci vždy pečlivě vážit při interpretaci a aplikaci 

podústavního práva i jeho ústavněprávní dimenzi a její potenciální dopad na daná práva, 

přičemž tuto dimenzi nesmějí opomínat. Pokud se tak stane a soudy posoudí případ 

pouze z pohledu podústavního práva, může tento postup vyústit až v porušení 

základních práv dotyčného jedince, jak ostatně bylo nastíněno ve výše uvedených 

rozhodnutích. ÚS považuje základní práva a svobody za regulativní ideje, na které 

obsahově navazují komplexy norem podústavního práva a které jsou s nimi 

bezpodmínečně spojeny. Nelze tedy vykládat podústavní právo čistě formalisticky a 

oproštěně od práva ústavního, jež by mělo být hlavním vodítkem při interpretaci a 

aplikaci právních norem. Nepřímé horizontální působení lidských práv v českém 

právním řádu tak lze popsat jako působení hodnot zakotvených v základních právech na 

soukromoprávní vztahy, a to zprostředkovaně skrze normy práva podústavního. 

 Za důležité považuji poukázat na podmíněnost horizontálního působení. Za 

podmínku horizontálního působení lidských práv lze do určité míry označit přítomnost 

zprostředkovatele v podobě podústavního práva, skrze nějž je základní právo v podobě 

abstraktního právního principu interpretováno a aplikováno. Ovšem v případě, že 

podústavní právo samo o sobě základní právo dostatečně neupravuje a nereflektuje, je i 

přesto povinností obecných soudů toto právo při interpretaci a aplikaci zákona 

zohlednit. Jak bylo uvedeno v nálezu II. ÚS 1969/10 týkajícím se soudního přezkumu 

vnitrostranických rozhodnutí orgánů politických stran,265 obecné soudy by v takovém 

případě měly ústavní mezeru překlenout ústavně konformním výkladem, neboť je 

nezbytné, aby dostály své roli ochránců práv. Problematická může být ovšem situace, 

kdy samotné základní právo je možné bez dalšího interpretovat a aplikovat jako právní 

pravidlo. Takovým případem je například zákaz omezování počtu odborových 

                                                           
265 Nález II. ÚS 1969/10 ze dne 27. 12. 2011. 
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organizací dle čl. 27 odst. 2 Listiny.266        

 Další podmínkou horizontálního působení lidských práv je přítomnost veřejné 

moci jakožto zprostředkovatele. Rozhodnutí soudů jsou sice deklaratorní a nejsou jimi 

ve vztahu k lidským právům založena žádná nová práva a povinnosti, nicméně proto, 

aby bylo dosaženo jejich plné ochrany, je třeba podústavní právo aplikovat ústavně 

konformním způsobem, neboť základní práva byla zákonodárcem realizována právě 

jeho prostřednictvím. V případech, kdy se to obecným soudům nepodaří, když plně 

nezohlední ústavněprávní dimenzi práv, je třeba obrátit se na ÚS. Ústavní stížnosti a 

následná rozhodnutí ÚS pak směřují vůči orgánu veřejné moci s tím, že nesprávně 

rozhodl a jeho jednáním tak zasáhl do stěžovatelových základních práv. Role veřejné 

moci je tak k působení lidských práv v horizontálních vztazích nezbytná, neboť právě té 

lidská práva ukládají povinnost jejich ochrany. Bez přítomnosti tohoto prvku nelze za 

porušení základních práv vyvodit odpovědnost. Z toho by ovšem vyplývalo, že 

ústavněprávní rozměr by soukromoprávní vztah dostal pouze ve chvíli, pokud by se 

některý z účastníků obrátil na orgán veřejné moci, nejčastěji tedy na obecný soud. 

Účastníkům by v takovém případě svědčila jiná práva a povinnosti v situaci, pokud by 

byly povinnosti vyplývající ze smlouvy či zákona plněny dobrovolně a jiná v případě, 

kdy by o nich rozhodoval soud, což se může jevit jako problematické.267 V takovém 

případě je na místě se ptát, zda není takovýto rozdílný přístup v rozporu s čl. 1 či s čl. 3 

odst. 1 Listiny.268 Domnívám se, že tomu tak není, vzhledem k tomu, že fakticky svědčí 

účastníkům práva stejná, jež jsou v právním vztahu přítomna od jeho samotného 

počátku, o čem svědčí i deklaratorní povaha rozhodnutí, pouze k jejich plné ochraně je 

třeba se obrátit na k tomu vytvořený orgán.       

 Za čtvrté je z výše uvedených rozhodnutí patrné, že ÚS uznává mimo klasickou 

pasivní povinnost orgánů veřejné moci nezasahovat do práv jednotlivců i aktivní 

povinnost státu konat a chránit určitá práva jednotlivců, zejména formou poskytování 

soudní ochrany, ale taktéž například skrze legislativu (viz úprava ochrany spotřebitele). 

Dle ÚS tedy existují mimo „negativních“ závazků státu i „pozitivní“ závazky státu. Jak 
                                                           
266 IVIČIČ, M.: Horizontální působení základních práv zakotvených v mezinárodních smlouvách. In: 
SEHNÁLEK, D.; VALDHANS, J.; DÁVID, R.; KYNCL, L. (ed.): Dny práva – 2009 – Days of Law. 3. 
ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova 
univerzita, 2009, s. 587. 
267 Ibid., s. 588. 
268 Ibid., s. 588. 
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již zmiňuji v podkapitole 2.3., trend uznání „pozitivních“ závazků státu je možné 

vysledovat i u práv, která byla původně koncipována striktně jako práva negativního 

charakteru. Příkladem může být právo na život, původně chránící jednotlivce před 

svévolným zbavením života ze strany státu, nyní představující právo na „důstojný 

život“269 či právo na lidskou důstojnost, původně koncipované jako právo obranné, 

jehož výkon měl být „pouze“ nenarušován, nyní dostávající skrze objektivně-právní 

funkci lidských práv podobu práva na plnění.270 Vyžaduje tedy již určitou míru 

aktivního chování ze strany státu, kdy obyčejné zdržení se a nezasahování nemusí 

k naplnění, respektive neporušení, práva dostačovat. Zatímco tato koncepce je více 

méně všeobecně přijímána,271 lze zmínit taktéž koncepci subjektivně-právní a 

objektivně-právní funkce státu, které se věnuji v podkapitole 1.4. Obranná subjektivně-

právní funkce slouží k zajištění svobodné sféry jednotlivce tím, že státní moci ukládá 

povinnost zdržet se zásahů do jeho základních práv, objektivně-právní funkce pak 

spočívá v myšlence, že státní moc má odpovědnost za udržení určitého hodnotového 

systému ve společnosti, který je tvořen lidskými právy chráněnými individuálními 

pozicemi jednotlivce. Z objektivně-právní funkce odvozuje svůj původ ochranná funkce 

lidských práv, jejíž hlavní myšlenkou je povinnost státu chránit základní práva, tedy 

poskytovat jim ochranu i před zásahy ze strany soukromých osob.272 Je ovšem důležité 

poznamenat, že v rámci ustálené judikatury ÚS se tato doktrína prozatím výrazněji 

neprosadila.273         

 V poslední řadě lze zmínit, že ačkoli test proporcionality představuje tradiční 

nástroj řešení kolize základních práv, kdy jeho hlavním cílem je posoudit konflikt mezi 

několika objektivním právem chráněnými subjektivními právy, ÚS ho v případech 

horizontálních účinků lidských práv nepoužívá příliš často. Z výše uvedených 

rozhodnutí lze zmínit nález I. ÚS 353/04 ke střetu vlastnického práva a práva na 
                                                           
269 GRIFFIN, J.: Human Rights: Whose Duties? In: CAMPBELL, T.; MILLER, S. (eds.): Human Rights 
and Moral Responsibilities of Corporate and Public Sector Organizations. Dordrecht: Kluwer Academic 
Publishers, 2004, s. 34, citováno dle: ONDŘEJEK, P.: Účinky lidských práv v soukromém právu, op. cit. 
sub 119, s. 40. 
270 WAGNEROVÁ, E.: Úvod, op. cit. sub 3, s. 17. 
271 ZUCCA, L.: Constitutional Dilemmas. Conflicts of Fundamental Legal Rights in Europe and the USA. 
Oxford: Oxford University Press, 2007, s. 44, citováno dle: ONDŘEJEK, P.: Účinky lidských práv 
v soukromém právu, op. cit. sub 119, s. 39. 
272 WAGNEROVÁ, E.: Úvod, op. cit. sub 3, s. 14. 
273 Viz pozn. 82. 



 
 

78 
 

ochranu legitimního očekávání nabytí majetku, kdy ÚS test proporcionality použil, 

nicméně v jiném, než jeho tradičním tří-stupňovém pojetí.274 

3.4. Nová kodifikace soukromého práva a horizontální působení lidských 

práv 

 Na závěr této kapitoly je třeba poznamenat, že v roce 2012 byla přijata nová 

kodifikace soukromého práva, jež vešla v účinnost k 1. 1. 2014. V Hlavě I n. o. z. 

obsahuje ustanovení, jež odkazuje na Listinu a ústavní pořádek a zakotvuje tak zásadu 

ústavně konformní interpretace. Ustanovení § 2 odst. 1 n. o. z. zní: „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.“ Dále v ustanovení § 3 odst. 

1 n. o. z. se uvádí, že „soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho 

přirozené právo brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých 

takovým způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně újmu druhým.“ V § 3 odst. 2 n. o. z. jsou 

poté vyjmenovány konkrétní zásady, na nichž soukromé právo zejména spočívá, 

přičemž výčet hodnot uvedených v § 3 n. o. z. není taxativní, nýbrž demonstrativní, což 

potvrzuje jak slovo „zejména“ v uvozovací větě odst. 2, tak i samotné znění odst. 3. 

 Autoři ve věcném záměru n. o. z. výslovně poukázali na „nutnost vyjít 

důsledněji z úpravy práv a svobod zakotvených v Listině základních práv a svobod a 

v příslušných mezinárodních smlouvách.“275 K zakotvení zásady ústavně konformní 

interpretace se vyjadřuje i důvodová zpráva, kde je uvedeno, že „se stanoví, že právo 

není samoúčelné a že se připíná k určité hodnotové soustavě, vyjádřené ve shodě s 

naším ústavním pořádkem právě a především zásadami práva přirozeného. Základní 

smysl je v pojetí, že přirozená práva člověka představují limit pro zákon, a nikoli 

naopak. Se zřetelem k tomu se navrhuje formulovat výslovné pravidlo, že výklad zákona 

(ve smyslu judikatury Ústavního soudu tzv. jednoduchého práva) může být správný, jen 

jde-li o výklad vykazující ústavní konformitu a respektující obecné právní principy 
                                                           
274 Nález I. ÚS 353/04 ze dne 16. 6. 2005. 
275 Věcný záměr nového občanského zákoníku dostupný na internetu:  

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/vecny_zamer_OZ_2000.pdf, s. 22. 
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plynoucí z ústavního pořádku, jakož i obecné zásady soukromého práva.“276 Důvodová 

zpráva dále stanovuje, že v § 3 odst. 1 se „kodex soukromého práva přihlašuje k 

zásadám přirozeného práva a staví na nich. … Toto pojetí se neomezuje jen na 

formulaci § 3 odst. 1, které nelze chápat jako proklamaci, ale jako vyjádření účelu 

zákona a vodítko pro řešení složitých právních případů (hard cases). Hledisko 

vyjádřené v tomto ustanovení rezonuje celou osnovou - i když v prvé hlavě Části první 

ze zřejmých příčin nejzřetelněji. Civilní kodex nemůže jít cestou odchylky od zásad 

našeho ústavního pořádku.“277        

 K § 2 odst. 1 n. o. z., jenž zakotvuje zásadu ústavně konformní interpretace, 

uvádí komentář F. Melzera, P. Tégla a kolektivu, že vymezení metod výkladu a aplikace 

práva není v civilních kodexech zcela běžným jevem. Formulování těchto metod je 

obvykle ponecháno spíše na teorii a soudní praxi. Dle komentáře bylo vzhledem k časté 

kritice přepjatého formalismu v českém právním prostředí zvoleno začlenění 

výkladového ustanovení přímo do textu n. o. z. V tomto ohledu komentář zmiňuje 

taktéž § 10 n. o. z.278           

 Komentář P. Lavického a kolektivu zastává taktéž názor, že způsob výkladu 

zákona je věcí teorie, nikoli zákona samotného. Proto by dle něj bylo zřejmě lepší, 

kdyby n. o. z. interpretační ustanovení neobsahoval. Mimo to dané ustanovení nepřináší 

nic nového, neboť jen shrnuje pravidla, jež lze vyčíst ze současné judikatury. V tomto 

ohledu komentář upozorňuje, že předchozí o. z. podobné výkladové ustanovení 

neobsahoval. Dále uvádí názor, že sám § 2 n. o. z. není ničím jiným, než podústavním 

zákonným pravidlem, které má stejnou právní sílu jako ostatní pravidla, jež dle něj mají 

být vykládána, přičemž samotné ustanovení podléhá interpretaci a musí respektovat 

závěry plynoucí z ústavního pořádku. Komentář považuje § 2 odst. 1 n. o. z. za 

nadbytečný, neboť povinnost ústavně konformního výkladu vyplývá z ústavního 

                                                           
276 Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku dostupná na internetu: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf, s. 33. 
277 Ibid., s. 34. 
278 MELZER, F.; TÉGL, P.: Hlava I. Předmět úpravy a její základní zásady. Díl I. Soukromé právo. § 2. 
In: MELZER, F.; TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník. Velký komentář. Svazek I. § 1-117. Praha: 
Nakladatelství Leges, s. r. o., 2013, s. 69. 
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pořádku.279           

 Komentář J. Švestky, J. Dvořáka, J. Fialy a kolektivu považuje interpretační 

ustanovení na rozdíl od komentáře F. Melzera, P. Tégla a kolektivu za obvyklé 

v soukromoprávních úpravách. Dle něj se v daném případě jedná o požadavek 

konkretizující obecný požadavek ústavnosti, neboť není pochyb o tom, že všechny 

legislativní akty musejí být vykládány v souladu s ústavním pořádkem. Dle komentáře 

mají zásady uvedené v n. o. z. sloužit jako výkladová pomůcka, nástroj pro pochopení 

toho, co je psáno, nikoli jako nástroj pro vyplnění mezer.280    

 Z komentáře F. Melzera, P. Tégla a kolektivu vyplývá, že n. o. z. není hodnotově 

neutrální, nýbrž je založen na systému hodnot. V § 3 n. o. z. jsou vyjmenovaná základní 

hodnotová východiska s akcentem na význam lidské důstojnosti a svobody člověka, 

následované souborem společenských institucí, které jsou zákonem zvláště chráněny 

(člověk, rodina, svobodná lidská vůle a vlastnictví). Význam výslovného zakotvení 

těchto hodnot je především interpretační.281      

 Základními hodnotovými východisky n. o. z. jsou dle komentáře F. Melzera, P. 

Tégla a kolektivu lidská důstojnost a svoboda. Komentář uvádí, že lidská důstojnost je 

považována za základní hodnotu práva vůbec. V tomto ohledu ji jako klíčovou hodnotu 

reflektuje i Listina v čl. 1 a čl. 10 odst. 1. Svoboda člověka je pak v rámci občanského 

zákoníku reflektována ve dvou rovinách. Za prvé se v odst. 1 uvádí, že soukromé právo 

chrání svobodu člověka. Za druhé se svoboda jedince odráží i v zakotvení práva člověka 

„brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých“, jež vyjadřuje 

svobodu člověka určit si, co naplňuje jeho štěstí. Postavení svobodného člověka jako 

základní hodnoty soukromého práva je dále zdůrazněno v § 3 odst. 2 písm. a) n. o. z., 

kde je zakotvena ochrana osobnosti člověka. V § 3 odst. 2 písm. b) n. o. z. je pak 

stanovena zvláštní ochrana pro rodinu, rodičovství a manželství. Důležitým 

soukromoprávním východiskem je taktéž rovnost subjektů, včetně ochrany slabšího, o 

níž pojednává § 3 odst. 2 písm. c) n. o. z., čímž reaguje na nutnost vyvážit možnou 

                                                           
279 LAVICKÝ, P.: Hlava první. Předmět úpravy a její základní zásady (§ 1- 14). Díl první. Soukromé 
právo (§ 1-8). In: LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2014, s. 39-41. 
280 PELIKÁNOVÁ, I.; PELIKÁN, R.: Hlava I. Předmět úpravy a její základní zásady (§ 1- 14). Díl 1. 
Soukromé právo (§ 1-8). In: ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol.: Občanský zákoník. 
Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2014, s. 18. 
281 MELZER, F.; TÉGL, P.: Hlava I. Předmět úpravy a její základní zásady, op. cit. sub 278, s. 80-81. 
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faktickou nerovnost v postavení subjektů. V zákoníku je však současně uvedena i 

zásada, že nikdo nesmí bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých. 

Autonomie vůle, spočívající ve svobodné vůli jednotlivce utvářet svá práva a 

povinnosti, se odráží v § 3 odst. 2 písm. d) n. o. z., jenž obsahuje jeden ze základních 

principů soukromého práva, a sice že smlouvy mají být plněny. Podobně i daný slib, 

tedy samostatné jednostranné právní jednání, zavazuje. Vlastnické právo je chráněno v 

§ 3 odst. 2 písm. e) n. o. z. Právní úprava vlastnického práva zásadním způsobem 

determinuje prostor svobody člověka, ani tato svoboda však není bezmezná, nýbrž je 

třeba mít na paměti, že „vlastnictví zavazuje“. Konečně § 3 odst. 2 písm. f) n. o. z. 

uvádí, že nikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží. Toto ustanovení se dá 

interpretovat mnoha rozličnými způsoby, od smyslu, že každý má činit, co odpovídá 

jeho povaze a možnostem, přes interpretaci, že každému se má dostat, co mu náleží ve 

smyslu distributivní spravedlnosti, až po význam podržení si toho, co komu náleží ve 

smyslu povinnosti státu k právní ochraně majetku jednotlivců.282    

 V komentáři P. Lavického a kolektivu se k § 3 odst. 1 n. o. z. uvádí, že důvodem 

pro přihlášení se k ochraně důstojnosti a svobody člověka je touha po vyjádření 

základních hodnot, na kterých n. o. z. stojí. V ochraně přirozeného práva brát se o 

vlastní štěstí spatřuje P. Lavický přihlášení se k přirozenému právu, dále vyjádření 

zásad autonomie vůle a neminem leadere a taktéž opětovný důraz na hodnotu 

svobody.283 Dle P. Lavického však nelze vidět v přihlášení se k přirozenému právu víc, 

než vyjádření právně filozofického přesvědčení autorů n. o. z., tedy nikoli zákonný 

příkaz, aby stejné přesvědčení sledoval každý, kdo jej interpretuje a aplikuje, neboť 

s ohledem na čl. 2 odst. 1 a čl. 15 odst. 2 Listiny zákon nemůže stanovit jediné správné 

pojetí a vyloučit tak pojetí jiné, např. pozitivistický či sociologický přístup k právu.284 

Komentář taktéž polemizuje s tvrzením, že § 3 odst. 2 n. o. z. by měl vyjadřovat 

stupnici hodnot, jak je uvedeno v důvodové zprávě, či že hodnoty v něm uvedené by 

měly mít automaticky vyšší váhu než jiné, které n. o. z. výslovně neuvádí. Jako jeden z 

argumentů pro tuto polemiku uvádí absenci vyjádření principu rovnosti, který spolu 

s autonomií vůle představuje zásadu charakterizující celé soukromé právo. Dle 

                                                           
282 MELZER, F.; TÉGL, P.: Hlava I. Předmět úpravy a její základní zásady, op. cit. sub 278, s. 81-87. 
283 LAVICKÝ, P.: Hlava první. Předmět úpravy a její základní zásady (§ 1- 14), op. cit. sub 279, s. 53. 
284 Ibid., s. 55. 
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komentáře lze v § 3 odst. 2 n. o. z. jen obtížně vidět jakýkoli systém.285 Komentář taktéž 

vícekrát zdůrazňuje, že zásady a principy mají postavení pramene práva nikoli proto, že 

je zákon explicitně zmiňuje, nýbrž ze své vlastní síly, neboť jsou jakožto nepsané 

prameny součástí právního řádu demokratického právního státu. Přihlášení se 

k soukromoprávním zásadám tak P. Lavický považuje, mimo přihlášení se k určitým 

právně filosofickým východiskům, za deklaratorní.286     

 Dle komentáře J. Švestky, J. Dvořáka, J. Fialy a kolektivu představuje soukromé 

právo v kontextu § 3 odst. 1 n. o. z. nástroj realizace individuální svobody, kdy vytváří 

rámec, v němž může každý rozvíjet jakoukoli dovolenou činnost podle svého 

svobodného rozhodnutí. Právo brát se o vlastní štěstí je tak vyjádřením finality svobody 

a tím i účelu soukromého práva. Omezeno je však tím, čím by působilo újmu druhým. 

Smysl § 3 odst. 1 n. o. z. tedy spočívá v zásadách autonomie vůle a neminem laedere. 

Ochrana lidské důstojnosti taktéž zakotvená v § 3 odst. 1 n. o. z. se dle komentáře 

překrývá s § 3 odst. 2 písm. a) n. o. z.287 Zásady uvedené v § 3 odst. 2 n. o. z. označuje 

komentář za principy ve smyslu Dworkinovy analýzy. Podobně jako P. Lavický 

souhlasí komentář s tím, že právní principy se uplatňují bez ohledu na to, zda jsou 

explicitně formulovány zákonodárcem. Na rozdíl od P. Lavického však považuje 

katalog zásad obsažený v § 3 odst. 2 n. o. z. za seřazený dle významu chráněných 

hodnot.288          

 K otázce horizontálního účinku lidských práv je v komentáři F. Melzera, P. 

Tégla a kolektivu uvedeno, že je třeba zmínit principy právního státu a základní práva a 

svobody, působí-li v horizontálních vztazích. Z principů právního státu se jedná 

zejména o princip ochrany právní jistoty včetně ochrany dobré víry, ochrany práv 

třetích osob, zákazu retroaktivity a ochrany nabytých práv.289 Otázka horizontálního 

působení není v občanském zákoníku nijak jasně vyřešena, přičemž komentáře se 

tomuto tématu věnují pouze okrajově. Jedná se přitom o důležité téma, zejména 

s ohledem na jeho význam pro interpretaci soukromého práva.    

                                                           
285 LAVICKÝ, P.: Hlava první. Předmět úpravy a její základní zásady (§ 1- 14), op. cit. sub 279, s. 58. 
286 Ibid., s. 52-53 a 60. 
287 PELIKÁNOVÁ, I.; PELIKÁN, R.: Hlava I. Předmět úpravy a její základní zásady (§ 1- 14), op. cit. 
sub 280, s. 23-24. 
288 Ibid., s. 24-27. 
289 MELZER, F.; TÉGL, P.: Hlava I. Předmět úpravy a její základní zásady, op. cit. sub 278, s. 89. 
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 V předchozí podkapitole byla rozebrána judikatura ÚS k otázce horizontálních 

účinků lidských práv. Ze shrnutí rozboru, jež uvádím v podkapitole 3.3., vyplývá, že ač 

lidská práva působí především ve vztazích vertikálních, za určitých okolností mají 

účinky i ve vztazích horizontálních.  Děje se tak nepřímo skrze tzv. „prozařování“, 

jehož základem je myšlenka, že základní práva a svobody prostupují celým právním 

řádem, doslova jím „prozařují“, a proto je povinností orgánů veřejné moci je při 

interpretaci a aplikaci podústavního práva pečlivě vážit. Daná rozhodnutí však byla 

založena na základě předchozí soukromoprávní úpravy, a proto je otázkou, zda tento 

přístup s novou právní úpravou setrvá či se změní. Vzhledem k poměrně velkému 

důrazu na lidská práva, jež je patrný zejména z výčtu zásad, ke kterým se zákoník 

přihlašuje, a k zakotvení ústavně konformní interpretace norem n. o. z., by bylo možné 

se domnívat, že v případě změny by se jednalo o změnu spíše ve prospěch většího 

horizontálního působení lidských práv. Na rozdíl od o. z. totiž n. o. z. v tomto ohledu 

volí odlišný přístup, neboť o. z. výslovný požadavek ústavně konformního výkladu ani 

výčet zásad neobsahoval.         

 Jak bylo uvedeno, ÚS uznává princip materiálního právního státu a hodnotového 

výkladu právních norem, jež otevírá prostor pro možný horizontální účinek skrze 

obsahový výklad norem. Lidská práva v materiálním právním státu představují dle ÚS 

důležitý korektiv obsahu právních norem včetně jejich následné interpretace a aplikace. 

V tomto ohledu n. o. z. výslovně stanovuje, že ustanovení soukromého práva lze 

vykládat jenom ve shodě s ústavním pořádkem a se zásadami, na nichž spočívá. Dalo by 

se tak očekávat, že v tomto směru budou soudy při výkladu ustanovení ve světle jejich 

ústavněprávní dimenze ještě důslednější. Dále koncepce horizontálního účinku přijatá 

ÚS stojí na nepřímém působení lidských práv skrze jejich „prozařování“ celým právním 

řádem. Samotná podstata „prozařování“ spočívá v právě interpretaci a aplikaci práva. 

Jak uvádí komentář P. Lavického a kolektivu, při interpretaci ustanovení n. o. z. či 

jiného soukromoprávního předpisu je nutné si uvědomit, zda v jeho pozadí nepůsobí 

nějaké základní právo, přičemž interpretace daného ustanovení musí být provedena 

v souladu se základním právem, jež se v něm promítá.290 Dále je třeba si připomenout, 

že n. o. z. je postaven na odmítnutí právního formalismu. Dle P. Lavického se n. o. z. 

postavením ústavně konformního výkladu hned vedle výčtu soukromoprávních zásad 
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snaží zabránit textualistické interpretaci n. o. z. a nastavit výklad ustanovení ve světle 

hodnot, na nichž úprava stojí.291 Lze tak dojít k závěru, že n. o. z., zdá se, poskytuje 

oproti starému o. z. větší prostor pro nepřímé horizontální působení lidských práv. Ten 

výslovně ústavně konformní výklad nestanovil a k zásadám se příliš neznal, což svádělo 

v řadě případů  textualisticky orientovanou část praxe k podceňování významu zásad či 

dokonce k závěru, že ty mají význam jen tehdy, pokud jsou v o. z. výslovně 

stanoveny.292 Ty mají možnost se skrze explicitně stanovenou ústavně konformní 

interpretaci podloženou hodnotovými východisky s akcentem na lidskou důstojnost a 

svobodu člověka výrazněji a legitimněji projevit i v soukromoprávních vztazích.  

 Ač pro horizontální účinky lidských práv je explicitní zakotvení ústavně 

konformní interpretace a zásad spíše výhodou, je třeba vzít v potaz i názory, že takovéto 

explicitní zakotvení není v soukromoprávní úpravě zcela vhodné. V prostřední vyspělé 

právní vědy by mohla kodifikace právně metodologických pravidel působit spíše 

škodlivě.293 Lze se obávat možné libovůle soudů, jež by mohla v tomto směru nastat. 

V demokratickém právním státě představuje právní jistota a předvídatelnost rozhodnutí 

nesmírně důležitou hodnotu, přičemž překvapivý výklad, jenž by se odkláněl od textu 

zákona, je v právu bezesporu jev negativní. V § 2 odst. 1 n. o. z. se výslovně uvádí, že 

rozejde-li se výklad jednotlivého ustanovení pouze podle jeho slov s tímto příkazem, 

musí mu ustoupit. Příkazem v tomto smyslu je pak míněna věta předchozí, jež zakotvuje 

právě ústavně konformní výklad a výklad ve shodě se zásadami, na nichž n. o. z. 

spočívá. Lze si tak představit, že v určitých případech by soudy mohly na tomto základě 

dojít k rozhodnutím, jež by se odkláněla od textu zákona příliš, čímž by do určité míry 

přebíraly roli spíše zákonodárce. Toto je však, dle mého názoru, částečně jištěno odst. 2 

daného ustanovení, jež stanovuje, že zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný 

význam, než jaký plyne z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti a z 

jasného úmyslu zákonodárce.         

      

                                                           
291 LAVICKÝ, P.: Hlava první. Předmět úpravy a její základní zásady (§ 1- 14), op. cit. sub 279, s. 41. 
292 Ibid., s. 53. 
293 MELZER, F.; TÉGL, P.: Hlava I. Předmět úpravy a její základní zásady, op. cit. sub 278, s. 69. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo nastínit základní přístupy k otázce horizontálního 

působení lidských práv a zabývat se otázkou, zda lidská práva mají účinky též 

v soukromoprávních vztazích a pokud ano, jakým způsobem se tak děje. Daná 

problematika byla zkoumána z pohledu teorie i praxe, konkrétně rozhodovací praxe ÚS. 

 Z práce vyplývá, že na otázku, zda lidská práva mají účinky v soukromém 

právu, nelze odpovědět jednoduše jen ano, či ne. Z uvedených modelů (modelu přímého 

účinku, nepřímého účinku, modelu vyloučení horizontálního účinku lidských práv a 

modelu tzv. „státní akce“) je zřejmé, že lidská práva mohou v horizontálních vztazích 

působit v mnoha formách či dokonce vůbec. Zároveň lze dojít k závěru, že žádný 

z modelů nepředstavuje ideální a komplexní řešení, jež by vystihovalo celou 

problematiku horizontálního účinku a dostatečně se s ní vypořádávalo. Domnívám se, 

že z uvedených modelů je pro horizontální působení nejpřiléhavější model účinku 

nepřímého, a to z důvodu, že dokáže nejlépe reagovat na potřebu poskytnout lidským 

právům ochranu i v rámci horizontálních vztahů, za současného udržení stávajícího 

právního rámce, tedy bez potřeby radikálních změn v rámci celého systému, neboť 

umožňuje horizontální působení lidských práv skrze již stávající systém soukromého 

práva, případně s doplněním o nové nástroje. Při úvahách o horizontálním účinku je 

potřeba brát v potaz základní soukromoprávní principy, jako je autonomie vůle či 

smluvní svoboda, a vhodný model hledat s respektem právě k těmto zásadám, na nichž 

je soukromé právo postaveno. Soukromé právo obsahuje složitý systém ujednání 

s cílem usnadnit společné soužití osob. Je proto žádoucí, aby se působení lidských práv 

v horizontálních vztazích dělo skrze soukromoprávní mechanismy, neboť jen tak je 

možné zajistit maximální koherentnost a propojenost obou právních sfér.  

 Co se českého právního prostředí týče, uvedená judikatura ÚS k otázce 

horizontálních účinků lidských práv vykazuje relativně vysokou míru konzistentnosti, 

kdy v obdobných případech ÚS používá obdobný model působení horizontálního 

účinku. Z rozboru judikatury lze dojít k závěru, že lidská práva působí primárně ve 

vztazích vertikálních. Ve vztazích horizontálních tato práva působí také, ovšem pouze 

zprostředkovaně skrze normy práva podústavního. Ty je dle ÚS potřeba interpretovat a 

aplikovat v souladu s ústavně zakotvenými lidskými právy. ÚS se tak přiklonil 

k modelu nepřímého horizontálního účinku lidských skrze tzv. „prozařování“, které dle 
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jeho výkladu spočívá v nezbytnosti orgánů veřejné moci interpretovat a aplikovat právo 

pohledem ochrany základních práv a svobod. K modelu nepřímého horizontálního 

účinku přistupuje zejména ve chvíli, kdy obecné soudy zvoleným výkladem 

podústavního práva nedostály své povinnosti poskytnout ochranu základnímu právu 

stěžovatele, když nevzaly v potaz jeho ústavněprávní dimenzi, čímž zasáhly do 

stěžovatelových ústavně garantovaných práv. Dle ÚS představují lidská práva v 

materiálním právním státu důležitý korektiv obsahu právních norem včetně jejich 

následné interpretace a aplikace. Tento korektiv jim pak dovoluje působit i na úrovni 

práva podústavního a „prozařovat“ tak celým právním řádem, přičemž obecné soudy ho 

musí brát v potaz. Nepřímé horizontální působení lidských práv v českém právním řádu 

tak lze označit jako působení hodnot zakotvených v základních právech na 

soukromoprávní vztahy, a to zprostředkovaně skrze normy práva podústavního.   

 Jako podmínku horizontálního účinku lze označit přítomnost dvou 

zprostředkovatelů. Prvním z nich je zákonná úprava podústavního práva, skrze niž je 

základní právo v podobě abstraktního právního principu interpretováno a aplikováno. 

Právě interpretace a aplikace podústavního práva slouží jako „kanál“, skrze který 

základní práva plynou do soukromoprávních vztahů. Ovšem i v případě, že podústavní 

právo samo o sobě základní právo dostatečně neupravuje, je povinností obecných soudů 

toto právo zohlednit a ústavní mezeru překlenout ústavně konformním výkladem. 

Druhým je „zprostředkovaná“ přítomnost veřejné moci, neboť právě té lidská práva 

ukládají povinnost jejich ochrany. Ač jsou horizontální vztahy typické tím, že 

neobsahují prvek veřejné moci, pro plné působení základních práv v takovýchto 

vztazích musí být tento prvek přítomen alespoň zprostředkovaně. Ústavní stížnosti a 

následná rozhodnutí ÚS směřují vůči orgánu veřejné moci s tím, že nesprávně rozhodl a 

zasáhl tak do stěžovatelových základních práv. Bez přítomnosti tohoto prvku nelze 

vyvodit odpovědnost za porušení základních práv.     

 Z uvedených rozhodnutí je dále patrné, že mimo klasickou pasivní povinnost 

orgánů veřejné moci nezasahovat do práv jednotlivců uznává ÚS též aktivní povinnost 

státu chránit určitá práva jednotlivců. Dle ÚS tedy existuje mimo „negativních“ závazků 

státu i určitá míra „pozitivních“ závazků státu. Jak již bylo vícekrát uvedeno, tato 

ochranná funkce je často považována za původce „prozařování“ lidských práv. 

 V poslední řadě lze k rozhodovací praxi ÚS shrnout, že ačkoli test 
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proporcionality představuje tradiční nástroj řešení kolize základních práv, kdy jeho 

hlavním cílem je posoudit konflikt mezi několika objektivním právem chráněnými 

subjektivními právy, jeho užití ÚS při řešení případů horizontálního působení lidských 

práv není příliš časté.          

 Lze tedy uzavřít, že problematika horizontálního působení je otázkou otevřenou, 

na níž není jasná a definitivní odpověď. S přijetím nové občanskoprávní úpravy se lze 

domnívat, že vzhledem k poměrně velkému důrazu na lidská práva, jež je zřejmý 

z výslovně zakotvené ústavně konformní interpretace i z výčtu zásad, ke kterým se 

zákoník přihlašuje, poskytuje nový občanský zákoník oproti předchozí úpravě větší 

prostor pro nepřímé horizontální působení lidských práv, jež mají možnost se skrze 

explicitně stanovenou ústavně konformní interpretaci podloženou hodnotovými 

východisky nového občanského zákoníku s akcentem na lidskou důstojnost a svobodu 

výrazněji projevit i v soukromoprávních vztazích. Na rozdíl od staré úpravy totiž nový 

občanský zákoník volí odlišný přístup, kdy předchozí úprava výslovný požadavek 

ústavně konformního výkladu ani výčet zásad neobsahovala. Zda skutečně půjde o 

změnu ve prospěch většího horizontálního působení lidských práv a v jakém rozsahu, 

bude záležet především na interpretaci daných ustanovení soudy. V tomto ohledu se 

literatura k nové občanskoprávní úpravě tématu horizontálního účinku věnuje 

poskrovnu. Vzhledem k pronikání lidských práv do jiných právních oblastí, ať již 

z důvodu prolínání soukromého a veřejného práva, kdy soukromé subjekty stále více 

vykonávají činnosti tradičně zastávané státem, či z důvodu s novější dogmatikou 

lidských práv spjatých koncepcí jako je doktrína objektivního hodnotového řádu nebo 

pozitivního závazku státu, je však bezesporu potřeba se otázkou působení lidských práv 

v horizontálních vztazích zabývat a vypořádat, byť přes změnu pohledu na klasické 

pojetí lidských práv a jejich působení v právním řádu.  
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Resumé 

Cílem této práce je pokusit se vypořádat s otázkou horizontálních účinků 

lidských práv, tedy zda a případně jak působí základní práva a svobody jednotlivce 

v soukromoprávních vztazích. S vývojem společnosti spojeným s rozšiřováním katalogu 

lidských práv a posilováním jejich ochrany jsme svědky pronikání lidských práv i do 

jiných právních oblastí, než ve kterých působila doposud. To vyvolává mnohé otázky o 

jejich působení, především o nositelích z těchto práv plynoucích povinností.   

 Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol. V úvodní kapitole se autorka věnuje 

teoretickým východiskům lidských práv, jejich pojmu, vývoji a především jejich 

specifické povaze a funkci oproti klasickým právním normám, což je relevantní pro 

následné správné pochopení jejich fungování v rámci působení v horizontálních 

vztazích, jež je tématem druhé kapitoly práce.      

 Ve druhé kapitole se autorka zaměřuje již na samotný horizontální účinek 

lidských práv. Kapitola popisuje horizontální působení, poté se věnuje horizontálním 

právním vztahům a adresátům lidských práv, jakožto nositelů z těchto práv 

vyplývajících povinností. Hlavní náplní druhé kapitoly je analýza jednotlivých modelů 

horizontálního působení lidských práv. V této souvislosti se autorka zabývá čtyřmi 

základními modely, a to modelem přímého účinku, modelem nepřímého účinku, 

modelem, ve kterém lidská práva v horizontálních vztazích nepůsobí a modelem tzv. 

státní akce. Po představení daného modelu vždy následuje analýza jeho kladů a záporů a 

posléze uvedení konkrétních příkladů právních řádů zemí, ve kterých se daný model 

aplikuje.          

 Po dílčím shrnutí a zhodnocení těchto modelů se ve třetí kapitole autorka zabývá 

rozhodnutími ÚS s prvkem horizontálního působení. Na uvedených nálezech se snaží 

identifikovat způsob, jakým ÚS k tématu horizontálního působení přistupuje, zda tento 

účinek uznává a pokud ano, jakým způsobem se to projevuje. Cílem je z toho poté 

vyvodit obecnější závěry pro rozhodování v otázce horizontálního působení v českém 

právním prostředí.          

 Na závěr práce autorka zmiňuje nedávné přijetí nové kodifikace soukromého 

práva a její potenciální důsledky pro otázku horizontálního působení lidských práv. 

 Autorka dochází k závěru, že na otázku, zda lidská práva působí v soukromém 

právu nelze odpovědět jednoduše jen ano, či ne. Z uvedených modelů je zřejmé, že 
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lidská práva mohou v horizontálních vztazích působit v mnoha formách či dokonce 

vůbec. Zároveň lze dojít k závěru, že žádný z modelů nepředstavuje ideální a komplexní 

řešení, jež by vystihovalo celou problematiku horizontálního účinku a dostatečně se s ní 

vypořádávalo. Co se českého právního prostředí týče, z rozboru judikatury ÚS k otázce 

horizontálních účinků dochází autorka k závěru, že lidská práva působí primárně ve 

vztazích vertikálních. Ve vztazích horizontálních tato práva působí také, ovšem pouze 

zprostředkovaně skrze interpretaci a aplikaci norem práva podústavního. Nepřímé 

horizontální působení lidských práv v českém právním řádu tak lze označit jako 

působení hodnot zakotvených v základních právech na soukromoprávní vztahy, a to 

zprostředkovaně skrze normy práva podústavního. Vzhledem k  poměrně velkému 

důrazu na lidská práva v novém občanském zákoníku je možné se domnívat, že oproti 

staré občanskoprávní úpravě poskytuje větší prostor pro nepřímé horizontální působení 

lidských práv, jež mají možnost se skrze explicitně stanovenou ústavně konformní 

interpretaci podloženou hodnotovými východisky nového občanského zákoníku 

výrazněji projevit i v soukromoprávních vztazích.  
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Abstract 

The aim of this thesis is to analyse the issue of horizontal effect of human rights, 

i.e. whether and how they affect the fundamental rights and freedoms of individuals in 

private law relationships. With the development of society associated with expansion of 

the catalogue of human rights and with strengthening of their protection, we are 

witnessing infiltration of human rights into other legal areas than they were present in 

previously. This raises many questions about their application in such areas, especially 

questions about the holders of the obligations resulting from those rights.   

 The thesis is divided into three chapters. In the introductory chapter the author 

describes the theoretical basis of human rights, the concept, development, and 

especially their specific nature and function compared to conventional legal norms, 

which is relevant for subsequent correct understanding of their application in horizontal 

relationships, which is the theme of the second chapter of the thesis.   

 In the second chapter, the author focuses on the horizontal effect of human rights 

itself. The chapter describes the application of human rights in horizontal relationships, 

and then focuses on horizontal legal relationships and recipients of human rights as 

holders of the obligations resulting from those rights. The main content of the second 

chapter is the analysis of individual models of horizontal effect of human rights. In this 

context, the author discusses the four basic models, namely the direct application model, 

the indirect application model, the non-application model in which human rights do not 

operate in horizontal relationships and the judiciary model based on the doctrine of state 

action. The introduction of every model is always followed by an analysis of its pros 

and cons and then by examples of legal systems of the countries in which the model is 

applied.          

 After partial summary and evaluation of these models, in the third chapter the 

author addresses the case law of the Constitutional Court of the Czech Republic which 

contains an element of horizontal effect. In those decisions the author is trying to 

identify the approach of the Constitutional Court to the issue of the horizontal effect of 

human rights, to find out whether the Constitutional Court recognizes their horizontal 

application and if so, what the method for dealing with it is. The goal is to draw general 

conclusions for decision making on the horizontal effect in the Czech legal 

environment.         
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 Finally, the author mentions the recent adoption of the new codification of 

private law and its potential implications for the horizontal effect of human rights. 

 The author concludes that the question whether human rights apply in private 

law cannot be answered simply by yes or no. From the analysis of the models, it is clear 

that human rights can apply in horizontal relationships in many forms, or even not at all. 

At the same time it can be concluded that none of the models does represent an ideal 

and complex solution that would reflect the whole issue of the horizontal effect of 

human rights and deal with it sufficiently. As the Czech legal environment is concerned, 

the author concludes based on the analysis of the case law of the Constitutional Court 

on the issue of horizontal effect that human rights apply primarily in vertical 

relationships. In horizontal relationships these rights also apply, however they do so 

only indirectly through the interpretation and application of norms of sub-constitutional 

law. Thus, indirect horizontal effect of human rights in the Czech legal system can be 

described as an application of the values enshrined in the fundamental rights to private 

relationships, particularly vicariously through legal norms of sub-constitutional law. 

Given the relatively large emphasis on human rights in the new Civil Code, it can be 

assumed that, compared to the old Civil Code, the new Civil Code provides more space 

for the indirect horizontal effect of human rights, which have the possibility to apply 

more significantly also in private law relationships through explicitly stipulated 

constitutional interpretation, supported by value bases of the new Civil Code. 
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