
V judikatufie Ústavního soudu vystupují tfii dru-
hy standardÛ: klasick˘ test proporcionality spo-
ãívající v pfiíkazu k optimalizaci pfiedstavuje
obecné metodologické v˘chodisko; test propor-
cionality v intenzitû vylouãení extrémní dispro-
porcionality slouÏící k pfiezkumu ústavnosti
daní, poplatkÛ, penûÏit˘ch sankcí atd.; a test ra-
cionality aplikovan˘ na pfiezkum zásahÛ do
hospodáfisk˘ch, sociálních a kulturních práv.
Tyto testy ÚS pouÏívá jako specifickou metodo-
logii pfiezkumu ústavnosti zásahÛ do základ-
ních práv (zejména jejich kolizí s jin˘mi právy
a dal‰ími ústavnû aprobovan˘mi hodnotami
–vefiejn˘mi zájmy). Vztahy mezi tûmito testy
nejsou zcela ustáleny, nadále se vyvíjí a vyka-
zují také ãetné nedostatky. Cel˘ systém standar-
dÛ pfiezkumu ústavnosti proto musí b˘t
precizován.2 Problematickou je zejména otázka
sebeomezení ÚS projevující se v testech vylou-
ãení extrémní disproporcionality a racionality
a jejich navázání na test proporcionality v in-
tenzitû pfiíkazu k optimalizaci. 

Nezbytnost precizace systému standardÛ
pfiezkumu ústavnosti je moÏné ilustrovat na ná-
lezu ve vûci Kaucí pro distributory pohonn˘ch
hmot,3 v jehoÏ odÛvodnûní ÚS postupnû argu-
mentuje testem proporcionality v intenzitû pfií-
kazu k optimalizaci, testem vylouãení extrémní
disproporcionality i testem racionality, které na-
víc – v hor‰ím pfiípadû pouze jejich jednotlivé
komponenty – „kreativnû“ propojuje a zamûÀu-
je. V odÛvodnûní nálezu tak lze jen obtíÏnû do-
hledat jakékoli známky systematiky, která by
osvûtlila vztahy mezi aplikovan˘mi testy, dÛvo-

dy, proã byly ÚS uplatnûny, a relevantní argu-
mentace, kterou by byly závûry uãinûné v tor-
zech zmínûn˘ch testÛ validovány.4

Cílem tohoto pfiíspûvku je proto pfiedev‰ím
rozebrat vzájemn˘ vztah jednotliv˘ch testÛ a je-
jich zafiazení v rámci systému standardÛ ústav-
nosti aplikovan˘ch Ústavním soudem. Jin˘mi
slovy, se pokusím nalézt systematiku, kterou –
jak vypl˘vá z v˘‰e citovaného nálezu ve vûci
Kaucí pro distributory pohonn˘ch hmot – judikatu-
ra ÚS postrádá. Základní otázkou, kterou se bu-
du snaÏit zodpovûdût je, zda jsou testy v rámci
systému sefiazeny hierarchicky podle kritéria
intenzity pfiezkumu ústavnosti a jemu odpoví-
dající míry sebeomezení ÚS ve prospûch uváÏe-
ní zákonodárce pfii rozhodování politick˘ch
otázek. Ústavní soud totiÏ ve své judikatufie tes-
ty pfiedstavoval chronologicky ve v˘‰e uvede-
ném pofiadí, pfiiãemÏ pfii konstrukci testu
racionality zfiejmû sledoval – s odkazem na ãl. 41
odst. 1 Listiny základních práv a svobod – vût‰í
míru sebeomezení vÛãi zákonodárci neÏ v pfií-
padû testu vylouãení extrémní disproporciona-
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lity.5 Pfii zkoumání této otázky nejprve popí‰i
strukturu a obsah, v níÏ se jednotlivé testy ustá-
lily, a vztahy mezi nimi (pfiedev‰ím mezi testy
proporcionality a racionality). Koneãnû se za-
mûfiím na rozsah aplikace (kritérium dotãeného
práva) obou deferenãních standardÛ. Na zákla-
dû provedené anal˘zy dospívám k názoru, Ïe
Ústavní soud tyto kategorie zpÛsobilé k odli‰e-
ní obou testÛ nezfiídka pfiekraãuje a v judikatu-
fie ÚS tak absentuje jasné kritérium pro jejich
odli‰ení. Není proto dÛvod mezi testy rozli‰o-
vat a Ústavní soud by se mûl vydat cestou jejich
sjednocení.

Vzhledem k tomu, Ïe nedostatkÛ, kter˘mi ju-
dikatura ÚS trpí, je celá fiada, není moÏné po-
psat pfiedmûtn˘ systém standardÛ pfiezkumu
ústavnosti v úplnosti. Napfiíklad jen test racio-
nality je problematick˘ hned z nûkolika dÛvo-
dÛ: pfiednû jde o test pomûrnû aktivistick˘, kdyÏ
umoÏÀuje – na rozdíl od testu vylouãení 
extrémní disproporcionality – ÚS zasáhnout
i v pfiípadech, v nichÏ nebylo zasaÏeno jádro zá-
kladního práva (ãl. 4 odst. 4 Listiny).6 Dále je
tento test charakterizován nekonzistentností,
jak co do aplikace,7 tak co do struktury,8 která
hraniãí aÏ se svévolí. CoÏ jen podtrhuje fakt, Ïe
ÚS prozatím nena‰el jednotn˘ a konzistentní
pfiístup k pfiezkumu práv obsaÏen˘ch v hlavû
ãtvrté Listiny.9 Nadto by se ÚS dalo vytknout,
Ïe test racionality neaplikuje jako formální
strukturu argumentu, n˘brÏ jako argument sám
o sobû.10 Obdobné (a mnohé dal‰í) v˘tky je
moÏné adresovat i zbyl˘m dvûma testÛm.11 Ta-
kov˘ rozbor v‰ak pfiekraãuje rozsah tohoto pfiís-
pûvku, omezím se proto pouze na v˘‰e uvedené
otázky strukturální. Mimo jiné také proto, Ïe
s tûmito nedostatky testu racionality se jiÏ po-
drobnû vypofiádal ve své nedávné práci M. An-
to‰.12 Na tuto práci chci ve svém pfiíspûvku
navázat, neboÈ také dospívám k závûru, Ïe by se
Ústavní soud mûl omezit pouze na jeden defe-
renãní standard, av‰ak na rozdíl od nûj k tomu-
to závûru nedospívám na základû rozboru v˘‰e
uveden˘ch nedostatkÛ testu racionality, n˘brÏ
aÏ po anal˘ze jednotliv˘ch kritérií, která by mo-
hla odÛvodnit odli‰ení obou testÛ.

Test proporcionality v intenzitû
pfiíkazu k optimalizaci

V˘chozí metodologii pfiezkumu ústavnosti zá-
sahÛ do základních práv pfiedstavuje klasick˘
tfiístupÀov˘13 test proporcionality v intenzitû
pfiíkazu k optimalizaci. Strukturálnû je tento test
zaloÏen na postupném testování kritérií vhodnos-
ti, tj. zpÛsobilosti zvoleného opatfiení k dosaÏe-
ní sledovaného cíle; potfiebnosti pfiedstavující
anal˘zu plurality moÏn˘ch (stejnû efektivních)

opatfiení a jejich subsidiaritu z hlediska omeze-
ní dotãen˘ch základních práv; a pomûfiování
(kritérium proporcionality v uÏ‰ím smyslu,
resp. váÏící formule), v nûmÏ ÚS zkoumá, zda
opatfiení omezující základní práva sv˘mi nega-
tivními dÛsledky nepfiesáhla pozitiva plynoucí
z jejich pfiijetí ve prospûch ochrany jin˘ch zá-
kladních práv nebo vefiejn˘ch zájmÛ.14 Ústavní
soud se pfii jeho vytváfiení inspiroval Alexyho
teorií15 a praxí Spolkového ústavního soudu
SRN.16 Tento test je testem obecn˘m. Pfiichází
v úvahu ve v‰ech pfiípadech kolizí základních
práv nebo základních práv s vefiejn˘mi zájmy,
pokud nejde o pfiípady (níÏe rozpracovan˘ch)
v˘jimek z tohoto obecného postupu. Pfiíkaz
k optimalizaci smûfiuje k tomu, aby omezení zá-
kladních práv byla minimalizována a dotãená
práva se mohla realizovat v nejvy‰‰ím moÏném
rozsahu.17 Ústavnû pfiijatelná jsou podle nûj jen
ta omezení základních práv, která jsou absolut-
nû nezbytná. Test proporcionality v této intenzi-
tû proto v˘znamnû omezuje diskreci jednajícího
(zejména zákonodárce) pfii volbû prostfiedkÛ
k realizaci jeho cílÛ (zejména politik) tím, Ïe vy-
Ïaduje pouÏití pouze tûch nej‰etrnûj‰ích moÏ-
n˘ch prostfiedkÛ z hlediska dotãen˘ch práv.
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Test vylouãení extrémní
disproporcionality

V˘chodiska a ustálená struktura testu

Ústavní soud byl následnû ve své rozhodovací
praxi konfrontován s otázkami, pfii jejichÏ roz-
hodování se standard pfiíkazu k optimalizaci je-
vil pro svou pfiísnost nevhodn˘m, coÏ jej vedlo
k formulování v˘jimek z obecného pfiístupu.
Základními kritérii pro formulování tûchto v˘-
jimek byly princip dûlby moci, princip demo-
kratického rozhodování a jejich prostfiednictvím
také princip soudcovské zdrÏenlivosti – sebe-
omezení (judicial self-restraint ãi deference). Zdr-
Ïenlivûj‰í pfiístup soudu se projevuje v niÏ‰í
mífie intenzity pfiezkumu aktÛ zákonodárce, a to
zejména v pfiípadû zákonné úpravy politik, u nichÏ
je zákonodárce nadán ‰irok˘m prostorem pro
uváÏení a za tato svá rozhodnutí také nese poli-
tickou odpovûdnost.18

Tyto úvahy na‰ly poprvé vyjádfiení v podobû
strukturovaného testu ve vûci Odpovûdnosti za-
mûstnavatele za ‰kodu,19 v níÏ ÚS zavedl pro pfie-
zkum ústavnosti zásahÛ do vlastnického práva
(ãl. 11 Listiny) prostfiednictvím daní, poplatkÛ,
penûÏit˘ch sankcí a jin˘ch zákonem stanove-
n˘ch povinn˘ch plateb ve prospûch státu20

namísto tfiístupÀového testu proporcionality
novou metodologii, test vylouãení extrémní dis-
proporcionality. Pfiedlohou pro vytvofiení toho-
to testu byla opût judiciální praxe Spolkového
ústavního soudu SRN.21

Podle ustálené judikatury ÚS test propor-
cionality v intenzitû vylouãení extrémní 
disproporcionality spoãívá pouze v kritériu po-
mûfiování (proporcionalita v uÏ‰ím smyslu
v deferenãní poloze oproti pfiíkazu k optimali-
zaci), v jehoÏ rámci ÚS posuzuje, zda povinná
platba nemá tzv. rdousící efekt (synonymicky
ÚS také pouÏívá pojmÛ extrémnû disproporãní,
likvidaãní ãi konfiskaãní dopady) na majetko-
vou podstatu dotãené osoby. Jin˘mi slovy fieãe-
no, zda pfiezkoumávané opatfiení nepfiípustnû
nezasahuje do jádra (esenciálního obsahu)
vlastnického práva. UváÏení zákonodárce je si-
ce v tûchto otázkách znaãné, av‰ak není abso-
lutní. Jeho limitem je ãl. 4 odst. 4 Listiny, kter˘
zapovídá ústavní garance základních práv zce-
la negovat.22

Vedle kritéria pomûfiování ÚS v rámci tohoto
testu také zkoumá, zda nedo‰lo k poru‰ení prin-
cipu rovnosti, a to jak rovnosti neakcesorické 
(ãl. 1 Listiny), tak akcesorické (ãl. 3 odst. 1 Listiny).23

Rovnost neakcesorická je urãena poÏadavkem
vylouãení libovÛle v postupu zákonodárce pfii
odli‰ování skupin subjektÛ a jejich práv; tuto
ÚS povaÏuje za v‰eobecnou rovnost pfied záko-

nem. Rovnost akcesorická je pak urãena poÏa-
davkem zákazu diskriminace pfii v˘konu zá-
kladních práv.24

Kritéria vhodnosti a potfiebnosti ponechává
ÚS v diskreci demokraticky zvoleného zákono-
dárce, jejich pfiezkum provádí pouze v mini-
mální mífie garantované testováním kritéria
pomûfiování a principu rovnosti.25

Kritérium vhodnosti jako nezbytná
souãást testu

Z hlediska struktury testu je problematické ze-
jména zafiazení kritéria vhodnosti (a jeho pro-
stfiednictvím také kritéria legitimity a vylouãení
libovÛle), resp. judikatura v tomto smûru kolísá.

Konstantní judikatura, jak bylo uvedeno v˘-
‰e, vychází z názoru, Ïe vhodnost (a potfiebnost)
ÚS netestuje a ponechává je v diskreci zákono-
dárce. âiní tak pravdûpodobnû s ohledem na
vymezení cílÛ a úãelÛ, které jsou pfii ukládání
daní, poplatkÛ, penûÏit˘ch sankcí, atd. sledová-
ny. Cíle tûchto zásahÛ jsou pfiitom vymezeny
velmi obecnû (zfiejmû s ohledem na vlastní se-
beomezení), napfi. zaji‰tûní ãi nav˘‰ení pfiíjmÛ
státního rozpoãtu v pfiípadû daní, resp. naplnû-
ní preventivní ãi represivní funkce v pfiípadû
sankcí.26 Pfii takto obecném vymezení cílÛ si
prakticky nelze pfiedstavit opatfiení, které by ne-
bylo zpÛsobilé k jejich dosaÏení. Splnûní krité-
ria vhodnosti proto ÚS prakticky presumuje.
Rozebereme-li si v‰ak jednotlivá kritéria testu,
zjistíme, Ïe ve skuteãnosti k testování vhodnosti
v rámci testu vylouãení extrémní disproporcio-
nality dochází, a to v rámci pfiezkumu zásahÛ
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do principu neakcesorické rovnosti.27 Pro
ústavní konformitu posuzované právní úpravy
zde postaãuje, nachází-li se „v nûjakém racionál-
ním vztahu k úãelu zákona, tj. mÛÏe-li nûjak˘m
zpÛsobem dosaÏení tohoto úãelu ovlivnit.“28

Obsahem testu vhodnosti totiÏ není nic jiného,
neÏ zkoumání zpÛsobilosti napadeného opatfie-
ní k dosaÏení vytyãeného legitimního cíle, resp.
„zkoumání racionální vazby mezi zákonodár-
cem sledovan˘m úãelem a zvolen˘m normativ-
ním prostfiedkem“.29 Problematické je v‰ak jeho
zafiazení, neboÈ v rámci tohoto testu není dána
Ïádná pevná posloupnost jednotliv˘ch kritérií
a k testování neakcesorické rovnosti v nûkte-
r˘ch pfiípadech dochází aÏ po provedení krité-
ria pomûfiování.30 To mÛÏe vést k absurdním
dÛsledkÛm, kdy testované opatfiení projde kri-
tériem pomûfiování, aniÏ by sledovalo jak˘koli
legitimní cíl nebo by jej vÛbec bylo zpÛsobilé
dosáhnout.

V judikatufie ÚS se v‰ak objevují také rozhod-
nutí,31 která explicitnû kritérium vhodnosti do
struktury testu vylouãení extrémní disproporci-
onality fiadí jako první „prahové“ kritérium.

Aãkoli zpÛsob zafiazení kritéria vhodnosti
v rámci testu vylouãení extrémní disproporcio-
nality kolísá, je zfiejmé, Ïe ÚS jej vÏdy – i kdyÏ
ãasto pouze implicitnû – testuje a testovat musí.
Testování legitimity napadeného aktu a jeho
zpÛsobilost – alespoÀ v hrub˘ch rysech – k do-
saÏení sledovaného cíle je totiÏ nutn˘m pfiedpo-
kladem pomûfiování konkurujících ústavnû
chránûn˘ch hodnot.32 Explicitní zafiazení krité-
ria vhodnosti proto povaÏuji za mnohem pfiilé-
havûj‰í. Jedná se totiÏ o ãistû formální kritérium,
kdeÏto testování vhodnosti skrze neakcesoric-
kou rovnost je otázkou substantivní.33 Navíc
v pfiípadû, kdy otázka ústavnosti nebude zjevnû
spoãívat v dotãení principu rovnosti, bude jistû
elegantnûj‰í ji z pfiezkumu zcela vypustit.34

Rozpad struktury i obsahu testu
proporcionality

Struktura a obsah testu proporcionality se tudíÏ
rozpadá do dvou podob:
1. klasického tfiístupÀového testu proporcionali-

ty spoãívajícího v pfiíkazu k optimalizaci a
2. testu vylouãení extrémní disproporcionality

spoãívajícího v kritériích vhodnosti a pomû-
fiování (v deferenãní poloze). V rámci kom-
plexnûj‰ího testu vytvofieného pro pfiezkum
zásahÛ do vlastnického práva prostfiednic-
tvím daní, poplatkÛ, penûÏit˘ch sankcí atd. je
testováno také, zda zásah nepfiedstavuje po-
ru‰ení principu rovnosti.
Rozdíl mezi obûma variantami testu propor-

cionality spoãívá (kromû v˘‰e uveden˘ch obsa-

hov˘ch odli‰ností) v intenzitû, s jakou ÚS pro-
vádí pfiezkum zásahÛ do základních práv.35

Test racionality

V˘chodiska a struktura testu 
racionality

Triádu testÛ ústavnosti aplikovan˘ch ÚS uzaví-
rá test racionality, vytvofien˘ ÚS po vzoru ame-
rického rational basis testu.36 Ústavní soud jej
vyuÏívá k pfiezkumu zásahÛ do hospodáfisk˘ch,
sociálních a kulturních práv v reÏimu ãl. 41 odst. 1
Listiny, kter˘ch je moÏné se domáhat pouze v me-
zích provádûcích zákonÛ. Ústavní soud se proto
pfii vytváfiení testu racionality s odkazem na ãl. 41
odst. 1 Listiny37 snaÏil o „zachování maximální
míry zdrÏenlivosti“ vÛãi zákonodárci, ãímÏ mu
ponechává znaãn˘ prostor pro úvahu pfii vyme-
zení obsahu a podmínek realizace tûchto práv.
Souãasnû v‰ak ani úplnû nerezignuje na svou
kontrolní funkci. NepovaÏuje totiÏ uváÏení zá-
konodárce za absolutní, neboÈ i zde musí b˘t
v souladu s ãl. 4 odst. 4 Listiny ‰etfiena podstata
a smysl (jádro) základních práv. Omezuje tak
diskreci zákonodárce tím, Ïe mu zapovídá
ústavní garance fakticky odstranit ãi negovat.38
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27 Obdobnû HOLLÄNDER, op. cit., s. 233.
28 Viz nález sp. zn. Pl. ÚS 8/07 ze dne 23. 3. 2010, body 86 a 87.
29 Nález sp. zn. Pl. ÚS 35/08 ze dne 7. 4. 2009. Test vhodnosti

proto také b˘vá naz˘ván „rational connection test“. BARAK, A.
Propotionality: Constitutional Rights and their Limitations.
Cambridge, 2012, s. 303.

30 Nálezy sp. zn. Pl. ÚS 29/08 ze dne 21. 4. 2009, body 53 an.;
sp. zn. Pl. ÚS 31/13 ze dne 10. 7. 2014., body 48 an.

31 Nález sp. zn. Pl. ÚS 37/11 ze dne 30. 7. 2013, bod 60;
usnesení sp. zn. I. ÚS 3271/13 ze dne 6. 2. 2014, bod 36
(komentáfi k tomuto rozhodnutí je podán níÏe).

32 K obdobn˘m závûrÛm v kontextu úvah o zafiazení kritéria
legitimity do testu proporcionality viz marg. ã. 13.

33 Jakkoli z ãl. 4 odst. 3 Listiny plyne povinnost zab˘vat se otázkou
dotãení principu rovnosti ex officio.

34 Jak to ostatnû ÚS mnohdy ãiní, srov. nálezy sp. zn. Pl. ÚS 1/12
ze dne 27. 11. 2012, body 332 an.; sp. zn. Pl. ÚS 37/11 ze dne
30. 7. 2013, body 62 an.

35 V nálezu sp. zn. Pl. ÚS 6/05 ze dne 13. 12. 2005, ÚS trochu
ne‰Èastnû pfiipodobnil klasick˘ tfiístupÀov˘ test proporcionality
k tzv. suspect classification a test vylouãení extrémní
disproporcionality zase k tzv. rational basis testu, aplikovan˘m
Nejvy‰‰ím soudem USA. Podrobnûji viz pasáÏ vûnovanou
kritériu dotãeného práva. Kritické zhodnocení tohoto oznaãení
viz KÌHN, Z. K nûkter˘m otázkám vyvolan˘m nálezem Ústavního
soudu v kauze poplatkÛ ve zdravotnictví. In: MIKULE, V. –
SUCHÁNEK, R. (eds). Pocta ZdeÀku Jiãínskému k 80. narozeninám.
Praha, 2009, s. 48. Srov. také OND¤EJEK, op. cit., s. 163.

36 Rational basis test spoãívá v posouzení, zda je pfiedmûtné
opatfiení v racionálním vztahu ke sledovanému legitimnímu cíli.
V terminologii testu proporcionality tak odpovídá kritériu
vhodnosti. SULLIVAN, E. T. – FRASE, R. S. Proportionality
Principles in American Law: Controlling Excessive Government
Actions. Oxford, 2009, s. 61 – 66. Dále viz literatura uvedená
pod marg. ã. 50 a také ANTO·, op. cit., s. 9.

37 Podrobnûj‰í v˘klad k ãl. ãl. 41 odst. 1 Listiny, úmyslu ústavodárce
a úãelÛm, které jeho pfiijetím sledoval, viz komentáfi J. Wintra
k pfiedmûtnému ustanovení In: WAGNEROVÁ, op. cit., s. 831.

38 Srov. nálezy sp. zn. Pl. ÚS 1/08 ze dne 20. 5. 2008, body 92
an.; sp. zn. Pl. ÚS 2/08 ze dne 23. 4. 2008, bod 52; 
sp. zn. Pl. ÚS 54/10 ze dne 24. 4. 2012, body 45 a 59.



Ve sv˘ch poãátcích39 byl test racionality vy-
mezen jako test ústavnosti, kter˘m projde zá-
konná úprava, jestliÏe:
1. sleduje legitimní cíl;
2. pfiedstavuje rozumn˘ prostfiedek k dosaÏení

stanoveného cíle, byÈ nutnû nemusí jít o pro-
stfiedek nejlep‰í, nejvhodnûj‰í, nejúãinnûj‰í ãi
nejmoudfiej‰í; a

3. ‰etfií podstatu a smysl dotãeného práva.40

Struktura testu byla následnû modifikována.
Souãasnou judikaturou je test racionality pfieváÏ-
nû aplikován ve struktufie41 zavedené v kauze
PoplatkÛ ve zdravotnictví,42 spoãívající v následu-
jících krocích:
1. vymezení jádra (esenciálního obsahu, resp.

podstaty a smyslu) základního práva;
2. posouzení, zda zákon zasahuje do jádra zá-

kladního práva. Dojde-li ÚS v rámci tohoto
kroku k závûru, Ïe právní úprava zasahuje do
jádra, nepokraãuje jiÏ kroky 3) a 4), n˘brÏ
aplikuje test proporcionality.43 Pokud jádro
základního práva není dotãeno, pak

3. ÚS posuzuje, zda právní úprava sleduje legitimní
cíl, resp. zda nepfiedstavuje svévolné a zásadní
sníÏení celkového standardu základních práv;

4. zváÏení otázky, zda zákonn˘ prostfiedek pou-
Ïit˘ k jeho dosaÏení je rozumn˘, byÈ nikoliv
nutnû nejlep‰í, nejvhodnûj‰í, nejúãinnûj‰í ãi
nejmoudfiej‰í (test racionality sensu stricto).

Odli‰ná struktura, totoÏn˘ obsah

Nelze si nev‰imnout, Ïe test racionality byl ve
sv˘ch poãátcích vymezen sice terminologicky
odli‰nû, av‰ak obsahovû totoÏnû s testem vy-
louãení extrémní disproporcionality. Zmûnou
struktury pfii souãasném zachování obsahu tes-
tu ve vûci PoplatkÛ ve zdravotnictví v‰ak bylo
pfiesunuto kritérium ‰etfiení jádra základního
práva na úpln˘ poãátek testu a test racionality
sensu stricto se tak má nadále aplikovat jen na
pfiezkum zásahÛ do periferie základního prá-
va.44 Na zásahy do jádra základního práva pak
ÚS aplikuje test proporcionality. Obsah testu ra-
cionality tudíÏ zÛstal prakticky totoÏn˘ s testem
proporcionality v intenzitû vylouãení extrémní
disproporcionality, av‰ak struktura testu byla
modifikována. DÛsledky této zmûny na v˘sled-
nou intenzitu testu jsou zhodnoceny níÏe.

V nálezu ve vûci Církevních restitucí45 ÚS opût
aplikoval pÛvodní strukturu testu racionality,
spoãívající pouze v kritériích legitimity a racio-
nality sensu stricto. Dále v‰ak do ní zafiadil také
pfiezkum toho, zda nedo‰lo k poru‰ení principu
rovnosti.46 Tento pfiístup je v‰ak tfieba odmít-
nout; neboÈ testování principu rovnosti není –
jakoÏto otázka substantivní – souãástí formální
struktury testu racionality.47

Systém standardÛ pfiezkumu
ústavnosti

Na základû v˘‰e uvedeného je moÏné konstato-
vat, Ïe ÚS tak ve své praxi vytvofiil komplexní
tfiísloÏkov˘ systém testÛ ústavnosti. Pavel Ond-
fiejek uvádí, Ïe testy jsou v nûm sefiazeny hie-
rarchicky podle kritéria intenzity, s níÏ ÚS
pfiezkoumává zásahy do základních práv.48 Po-
kud by toto tvrzení bylo pravdivé, pak by se
systém testÛ v mnohém podobal triádû testÛ
aplikovan˘ch Nejvy‰‰ím soudem USA sestáva-
jící se ze strict scrutiny, intermediate scrutiny a ra-
tional basis testu.49 Otázkou, kterou se budu
v následujících ãástech zab˘vat, je, zda je tomu
skuteãnû tak a testy jsou v rámci systému sefia-
zeny hierarchicky, ãi zda je z hlediska v˘bûru
testu rozhodující povaha dotãeného základního
práva. 

Vymezení vztahu mezi testy
proporcionality a racionality

Spojení mezi testem proporcionality a testem
racionality tvofií krok 2) testu racionality, pfii
nûmÏ dochází ke zkoumání, zda bylo dotãeno
jádro základního práva. Jak jiÏ bylo uvedeno
v˘‰e, dojde-li ÚS v rámci testování tohoto kro-
ku k závûru, Ïe bylo zasaÏeno do jádra základ-
ního práva, ÚS jiÏ nepokraãuje v pfiezkumu
kroky 3) a 4) testu racionality. V takovém pfiípa-
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39 Nálezy sp. zn. Pl. ÚS 61/04 ze dne 5. 10. 2006, body 40–42;
sp. zn. Pl. ÚS 83/06 ze dne 12. 3. 2008, bod 185. Srov. také
KÜHN, op. cit., s. 48. JiÏ dfiíve se ÚS odkázal na rational basis
test v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 39/01 ze dne 30. 10. 2002.

40 P. Ondfiejek do struktury testu racionality toto kritérium
nezafiazuje. Nicménû z obecn˘ch v˘chodisek pfiezkumu v‰ak
podle mého názoru vypl˘vá a spoluutváfií koneãnou podobu
testu. Navíc navazující judikatura jej jiÏ explicitnû do struktury
zafiazuje. OND¤EJEK, op. cit., s. 165. Je otázkou, zda test
racionality spoãívá v pouhém testování racionální vazby cíle
a prostfiedku nebo, zda jde o deferenãnû ladûnou variaci na test
proporcionality. S ohledem na normativní obsah ãl. 4 odst. 4
Listiny bychom mohli soudit spí‰e na jistou variantu
proporcionality. Naopak spí‰e ve prospûch rational basis testu
svûdãí explicitní odkaz na test americké provenience. Srov.
WAGNEROVÁ, op. cit., s. 132–133.

41 Ke kolísání struktury testu racionality viz marg. ã. 8 a ANTO·,
op. cit., s. 6–8. 

42 Nález sp. zn. Pl. ÚS 1/08 ze dne 20. 5. 2008, bod 102–104.
43 V nûmÏ ÚS hodnotí, zda je zásah do esenciálního obsahu práva

odÛvodnûn naprostou v˘jimeãností aktuální situace, která by jej
ospravedlnila. TamtéÏ.

44 Kriticky k této struktufie viz ANTO·, op. cit., s. 4–5.
45 Nález sp. zn. Pl. ÚS 10/13 dne 29. 5. 2013, bod 229.

Zpravodajem v této vûci byl soudce Balík. Je proto zaráÏející, Ïe
se nedrÏel struktury testu racionality, kterou sám jako zpravodaj
ve v˘‰e citovaném pfiípadu PoplatkÛ ve zdravotnictví zavedl
a naopak aplikoval strukturu, kterou dfiíve sám pfiekonal.
S obdobnou „lehkostí“ pfiistoupil soudce Balík také ke svému
poslednímu plenárnímu nálezu ve funkci, jímÏ byl v˘‰e citovan˘
nález ve vûci Kaucí pro distributory pohonn˘ch hmot.

46 Nález sp. zn. Pl. ÚS 10/13 dne 29. 5. 2013, bod 229.
47 V tomto smûru jde o obdobnou situaci jako u v˘‰e popsaného

testu vylouãení extrémní disproporcionality. 
48 Srov. díla citovaná pod marg. ã. 5.
49 CHEMERINSKY, E. Constitutional law: Principles and Policies.

4. vyd. New York, 2011, s. 539 a násl. SULLIVAN – FRASE, op.
cit., s. 53–66. Americkou kategorizaci odli‰uje od testu
proporcionality pfiedev‰ím absence kritéria pomûfiování, coÏ ji
omezuje pouze na (rÛznû intenzivní) testování vazby cílÛ
a prostfiedkÛ. Srov. BARAK, op. cit., s. 508 a násl.



dû pfiistoupí k testování pfiípustnosti zásahu 
testem proporcionality. Otázkou v‰ak je, jakou
intenzitu proporcionality bude aplikovat: vy-
louãení extrémní disproporcionality, nebo pfií-
kaz k optimalizaci?

Ve v˘‰e citovaném nálezu ve vûci PoplatkÛ ve
zdravotnictví mûl Ústavní soud zfiejmû na mysli
test vylouãení extrémní disproporcionality, nicmé-
nû tento závûr je v jeho odÛvodnûní vyjádfien pou-
ze implicitnû. Ústavní soud v rámci testování
racionality sensu stricto zákonné úpravy 
poplatkÛ ve zdravotnictví konstatoval, Ïe zavede-
ní regulaãních poplatkÛ ve zdravotnictví nemá
tzv. rdousící efekt, jelikoÏ neãiní „reálnû pro koho-
koliv zdravotní péãi ãi zdravotní pomÛcky ve
smyslu ãl. 31 Listiny nedostupn˘mi.“50 Dále ÚS
uvedl, Ïe „regulaãní poplatky stanovené zákonem
jsou v limitu, kter˘ ‰etfií podstatu a smysl pfiístu-
pu k lidsky dÛstojné zdravotní péãi hrazené z ve-
fiejného zdravotního poji‰tûní, a tyto poplatky
nevytváfiejí bariéru tento pfiístup omezující (ne-
mají rdousící efekt) i v kontextu s dávkami posky-
tovan˘mi ze systému sociálního zabezpeãení.“51

Testování napadené zákonné úpravy stran to-
ho, zda nevykazuje rdousící efekt (tedy zda ne-
bylo nepfiípustnû zasaÏeno jádro základního
práva) v rámci testu racionality, povaÏuji pouze
za tzv. obiter dictum. Jeho zafiazení v rámci testu
racionality sensu stricto je spí‰e projevem nesys-
tematiãnosti odÛvodnûní celého nálezu.52

Z argumentace ÚS, kter˘ takto zkoumal, zda re-
gulaãní poplatky nepfiedstavují zásah do „pod-
staty a smyslu“ práva na bezplatnou zdravotní
péãi na základû vefiejného zdravotního poji‰tûní
spí‰e plyne, Ïe mûlo b˘t posuzováno v rámci
kroku 2) testu racionality k podpofiení stanovis-
ka, Ïe nebylo zasaÏeno jádro základního práva,
a proto není nutné pfiistoupit k jeho pfiezkumu
testem proporcionality.53

Tento závûr podporuje také následn˘ v˘voj
judikatury. Ústavní soud ve svém (v fiadû jiÏ
druhém54) rozhodnutí ve vûci Karenãní doby55

argumentoval – tentokráte jiÏ v rámci kroku 2)
testu racionality – absencí rdousícího efektu zá-
konné úpravy, aby tak podpofiil svÛj názor, Ïe
nedo‰lo k zásahu do jádra práva na pfiimûfiené
hmotné zabezpeãení pfii nezpÛsobilosti k práci.
Zavedení tfiídenní karenãní doby, mající za ná-
sledek v˘padek pfiíjmÛ dotãené osoby, totiÏ
podle ÚS nezpÛsobuje (i s ohledem na dal‰í ga-
rance obsaÏené v právu sociálního zabezpeãení)
takov˘ zásah, kter˘ by nemocn˘m osobám od-
píral „dosaÏení hmotného standardu postaãují-
cího k vedení dÛstojného Ïivota; jinak fieãeno,
nemá taková úprava charakter rdousícího efek-
tu; doãasnû nemocné nevystavuje bezv˘chodné
situaci, respektujíc souãasnû pojistn˘ charakter
zkoumané úpravy.“56

Ústavní soud ani v jednom z v˘‰e uveden˘ch
pfiípadÛ nedospûl k závûru o tom, Ïe bylo zasa-
Ïeno jádro základního práva, a ani se explicitnû
nevyjádfiil, jakou verzi testu proporcionality
hodlá v takovém pfiípadû aplikovat.57 Nicménû
z v˘‰e naznaãené argumentace, Ïe zákon neza-
sahuje do jádra základního práva, jelikoÏ nemá
tzv. rdousící efekt, lze usuzovat na test vylouãe-
ní extrémní disproporcionality. Tomuto závûru
svûdãí také ÚS hlásaná zdrÏenlivost pfii pfiezku-
mu socio-ekonomick˘ch práv. Oba testy, jak test
vylouãení extrémní disproporcionality, tak test
racionality, jsou projevem deferenãního postoje
ÚS vÛãi zákonodárci, kter˘ je zjevnû lépe vybaven
(jak demokratickou legitimitou, tak odborn˘m
aparátem) k rozhodování v˘‰e vymezen˘ch
(politick˘ch) otázek. Navíc test vylouãení ex-
trémní disproporcionality je pouÏíván pro pfie-
zkum zásahÛ do jádra základního práva, kdyÏ
se jím pfiezkoumává, zda konkrétní zásah nemá
extrémnû disproporãní dopady (rdousící efekt)
na jádro základního práva. Byl by tudíÏ k tako-
vému pfiezkumu zpÛsobil˘ a zároveÀ by odpo-
vídal jiÏ zmínûnému sebeomezení. Av‰ak
zároveÀ není pfiíli‰ logické rozli‰it pfiezkum zá-
sahÛ do jádra a periferie základního práva a na
oba pfiípady aplikovat prakticky totoÏn˘ (defe-
renãní) standard. Nutno podotknout, Ïe toto –
do jisté míry nelogické – propojení obou testÛ je
pfiím˘m dÛsledkem zmûny struktury testu raci-
onality, k níÏ do‰lo ve vûci PoplatkÛ ve zdravot-
nictví,58 oproti jeho pÛvodnímu vymezení, které
strukturou i obsahem odpovídalo testu vylou-
ãení extrémní disproporcionality.

Precizace vztahÛ v systému
rozhodnutím ve vûci Úhradové
vyhlá‰ky

V rozhodnutí ve vûci Úhradové vyhlá‰ky59 provedl
Ústavní soud pfiezkum zásahu napadené práv-

4/2015 JURISPRUDENCE âLÁNKY

26

50 Nález sp. zn. Pl. ÚS 1/08 ze dne 20. 5. 2008, bod 118.
51 TamtéÏ, bod 119.
52 KÜHN, op. cit., s. 47–48 a 56.
53 WINTR, op. cit., s. 37.
54 Prvním rozhodnutím, v nûmÏ ÚS pfiezkoumával ústavnost tzv.

karenãní doby, byl nález sp. zn. Pl. ÚS 2/08 ze dne 23. 4. 2008.
55 Nález sp. zn. Pl. ÚS 54/10 ze dne 24. 4. 2012. 
56 TamtéÏ, body 59 a násl.
57 V nálezu sp. zn. Pl. ÚS 1/12 ze dne 27. 11. 2012, body 262 an.,

ÚS shledal, Ïe zavedením tzv. vefiejné sluÏby, resp. moÏnosti
vyfiadit uchazeãe z evidence uchazeãÛ o zamûstnání v dÛsledku
odmítnutí nabídky vykonávat vefiejnou sluÏbu, bylo dotãeno
jádro základního práva na pfiimûfiené hmotné zaji‰tûní
v nezamûstnanosti (ãl. 26 odst. 3 Listiny). Nepokraãoval v‰ak
nûkterou z variant testu proporcionality, n˘brÏ rovnou dospûl
k závûru o poru‰ení základního práva. Podle mého názoru v‰ak
z tohoto postupu nelze ãinit jakékoli závûry ve vztahu
k aplikované metodologii, ani z nûj nelze dovodit závûr
o absolutní povaze jádra základního práva (tedy, Ïe by jak˘koli
zásah do nûj pfiedstavoval zároveÀ i jeho poru‰ení, srov.
BARAK, op. cit., s. 496 an.), n˘brÏ jde pouze o vadnou aplikaci
pfiedmûtné metodologie (viz odli‰né stanovisko soudce KÛrky).
Proto tento nález do anal˘zy nezafiazuji. Obdobné otázky si
klade také L. Vyhnánek. VYHNÁNEK, op. cit., s. 216.

58 Nález sp. zn. Pl. ÚS 1/08 ze dne 20. 5. 2008.
59 Nález sp. zn. Pl. ÚS 19/13 ze dne 22. 10. 2013, body 49 a 50.



ní úpravy do práva podnikat (ãl. 26 odst. 1 Lis-
tiny) testem racionality v podobû vymezené v˘-
‰e citovan˘m nálezem ve vûci PoplatkÛ ve
zdravotnictví. Av‰ak uãinil tak s jednou zásadní
v˘jimkou; explicitnû se vyjádfiil k tomu, jakou
variantu testu proporcionality hodlá aplikovat,
dojde-li v rámci kroku 2) testu k závûru, Ïe by-
lo zasaÏeno jádro základního práva. Ústavní
soud tak poté, co dospûl k závûru, Ïe limitací
v˘‰e úhrad objemem poskytnut˘ch zdravotních
sluÏeb bylo dotãeno jádro práva na podnikání,
pfiistoupil k pfiezkumu zásahu testem proporci-
onality v intenzitû pfiíkazu k optimalizaci. Ko-
neãnû ÚS podotkl, Ïe stejn˘m zpÛsobem bude
postupovat „i v pfiípadech, kdy by dÛvod poru-
‰ení práva mûl spoãívat souãasnû v poru‰ení
[sic] principu rovnosti.“60

Jakkoli mohla pfiedchozí judikatura Ústavní-
ho soudu vzbuzovat pochybnosti o variantû tes-
tu proporcionality, jeÏ má b˘t aplikována na
zásahy do jádra základního práva, pak ve vûci
Úhradové vyhlá‰ky se jiÏ ÚS explicitnû vyjádfiil,
Ïe bude postupovat nikoli testem vylouãení ex-
trémní disproporcionality, n˘brÏ standardem
spoãívajícím v pfiíkazu k optimalizaci. Tento
pfiístup se zdá logiãtûj‰í, neboÈ rozli‰uje intenzi-
tu pfiezkumu podle toho, zda je zasaÏeno do
jádra ãi periferie základního práva, pfiiãemÏ na
zásahy do jádra je aplikován pfiísnûj‰í standard.
Tento závûr se v˘raznû dot˘ká celého systému
testÛ ústavnosti. Pfiedstavuje-li totiÏ krok 2) tes-
tu racionality odkaz k testu proporcionality
v intenzitû pfiíkazu k optimalizaci, pak, zdá se,
není rozdíl v intenzitû mezi testem vylouãení
extrémní disproporcionality a testem racionali-
ty. Oba testy by si mohly b˘t, alespoÀ co do in-
tenzity pfiezkumu, rovny. Systém testÛ by tudíÏ
byl sice hierarchicky uspofiádán, nicménû pou-
ze na dvou stupních, a nikoli na tfiech.

Na základû tohoto argumentu v‰ak je‰tû ne-
lze dospût k definitivnímu závûru o totoÏnosti
deferenãních standardÛ. Test vylouãení extrém-
ní disproporcionality lze autonomnû aplikovat
k pfiezkumu ústavnosti zásahÛ do vlastnického
práva, k nimÏ dochází pfii ukládání daní, po-
platkÛ ãi penûÏit˘ch sankcí (tedy v reÏimu ãl. 11
Listiny) a test racionality naopak pfii pfiezkumu
zásahÛ do socio-ekonomick˘ch práv (tedy v re-
Ïimu ãl. 41 odst. 1 Listiny). K definitivnímu zá-
vûru je proto je‰tû nezbytné posoudit kritérium
povahy dotãeného základního práva. 

Kritérium povahy dotãeného
základního práva

Jak jsem jiÏ v˘‰e uvedl, test vylouãení extrémní
disproporcionality byl vytvofien k pfiezkumu
zásahÛ do vlastnického práva a mûl by b˘t tu-

díÏ soudem aplikován pouze v reÏimu ãl. 11 Lis-
tiny, kdeÏto test racionality byl naopak vytvo-
fien – a mûl by tudíÏ b˘t i aplikován v˘hradnû –
k pfiezkumu práv v reÏimu ãl. 41 odst. 1 Listiny.
V následující pasáÏi se budu zab˘vat otázkou,
zda se ÚS tûchto kategorií drÏí, anebo se od nich
odchyluje. Tedy otázkou, zda jsou tyto kategorie
zpÛsobil˘m kritériem pro odli‰ení obou testÛ.

V nálezu Redukãní hranice pro v˘poãet dÛcho-
du61 ÚS pfiezkoumal tvrzenou nepfiimûfienost
mezi v˘‰í pfiíjmÛ, pojistného na dÛchodové po-
ji‰tûní a v˘sledné v˘‰e dÛchodu, tedy zásahu do
práva na pfiimûfiené hmotné zabezpeãení (ãl. 30
odst. 1 Listiny) a principu rovnosti (ãl. 1 a ãl. 3
odst. 1 Listiny) testem vylouãení extrémní dis-
proporcionality. Tedy v oblasti, kde standardnû
aplikuje test racionality. Otázkou v‰ak je, zda
tento pfiístup skuteãnû pfiedstavuje deviaci, ane-
bo je naopak normou? Soudce Holländer62 ve
svém odli‰ném stanovisku k nálezu Karenãní do-
ba63 tvrdil, Ïe na pfiezkum zásahÛ do práva na
pfiimûfiené hmotné zabezpeãení je ÚS standard-
nû, namísto testu racionality, aplikován test vy-
louãení extrémní disproporcionality. Vzhledem
k tomu, Ïe v˘‰e citovan˘ nález byl do té doby
jedin˘m pfiípadem, kdy takto ÚS postupoval,
lze spí‰e dát za pravdu M. Anto‰ovi, kter˘ si to-
to odli‰né stanovisko vysvûtluje tak, Ïe soudce
Holländer oba testy zfiejmû vnímal promiscue.64

Podporu tohoto tvrzení poskytl sám soudce
Holländer, kter˘ jednak jako zpravodaj v rozho-
dovací ãinnosti ÚS,65 a také ve své práci vûdec-
ké,66 explicitnû ztotoÏnil test vylouãení extrémní
disproporcionality s rational basis testem. PÛvod-
nû zfiejmû pfiedpokládal, Ïe test vylouãení ex-
trémní disproporcionality bude jedin˘m
deferenãním standardem v judikatufie ÚS a roz-
sah jeho aplikace bude proto zahrnovat mimo ji-
né také práva v reÏimu ãl. 41 odst. 1 Listiny.67 Po
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60 TamtéÏ, bod 51. Jak vidno ÚS nerozli‰uje mezi pojmy zásah
a poru‰ení, jejichÏ rozli‰ení je zcela zásadní pro strukturování
pfiezkumu ústavnosti. ZaráÏející je v tomto smûru také fakt, Ïe
aãkoli ÚS vy‰el z rozli‰ování akcesorické a neakcesorické
rovnosti, nikterak tomu nepfiizpÛsobil intenzitu pfiezkumu.
V tomto pfiípadû ‰lo o pfiezkum rovnosti neakcesorické (ãl. 1
Listiny), mûl b˘t tudíÏ aplikován deferenãní standard. TamtéÏ,
body 78 an. Srov. také ANTO·, op. cit., s. 7–8.

61 Nález sp. zn. Pl. ÚS 8/07 ze dne 23. 3. 2010, body 84 an. Pro
kritické zhodnocení tohoto rozhodnutí viz WINTR, J. Nález
Ústavního soudu o dÛchodovém systému: Quo vadis,
sociálnûprávní judikaturo Ústavního soudu? Jurisprudence,
2010, ã. 5, s. 30–39.

62 Kter˘ byl mj. zpravodajem ve vûci sp. zn. Pl. ÚS 7/03 ze dne
18. 8. 2004, v níÏ byl test vylouãení extrémní disproporcionality
zaveden.

63 Nález sp. zn. Pl. ÚS 54/10 ze dne 24. 4. 2012.
64 ANTO·, op. cit., s. 14.
65 Nález sp. zn. Pl. ÚS 6/05 ze dne 13. 12. 2005.
66 HOLLÄNDER, op. cit., s. 236–237.
67 Napfiíklad uvádí, Ïe by tento test mohl b˘t aplikován na pfiezkum

opatfiení dot˘kajících se „vefiejn˘ch financí, rozpoãtÛ, Ïivotního
prostfiedí“ (tedy zfiejmû i práv v reÏimu ãlánku 41 Listiny),
zahraniãní a bezpeãnostní politiky státu, kde mj. zdÛrazÀuje
moÏnost jeho aplikace na pfiezkum opatfiení boje proti terorismu
kolidujících s právem na soukromí (ãl. 10 Listiny). TamtéÏ, 
s. 237–239.



zavedení testu racionality pak povaÏoval oba
testy (pfiinejmen‰ím alespoÀ co do intenzity
pfiezkumu) za totoÏné.

Vedle v˘‰e uveden˘ch pfiípadÛ se v praxi ÚS
formuje linie judikatury, v níÏ je test vylouãení
extrémní disproporcionality aplikován na pfie-
zkum zásahÛ do práva podnikat68. Jedná se
o pfiípady zásahÛ, k nimÏ dochází prostfiednic-
tvím povinn˘ch vefiejnoprávních plateb, jako
jsou napfi. majetkové sankce69 ãi odvody70 vzta-
hující se k podnikatelské ãinnosti povinného
subjektu. Dochází tak soubûÏnû k zásahu do
práva vlastnického i práva na podnikání, pfii-
ãemÏ pfii pfiezkumu obou forem zásahÛ ÚS za-
ujímá deferenãní postoj a navzdory odchylkám
od kategorií ãl. 11 a ãl. 41 Listiny aplikuje totoÏ-
n˘ standard, tj. test vylouãení extrémní dispro-
porcionality.

Vztahy v rámci systému testÛ ústavnosti se
je‰tû více zatemÀují pfii pohledu na test raciona-
lity. V nálezu ve vûci Církevních restitucí71 ÚS
pfiezkoumal pomocí testu racionality72 úpravu
finanãní náhrady, jeÏ mûla b˘t vyplacena círk-
vím a náboÏensk˘m spoleãnostem v rámci 
tzv. odluky církví od státu, stran namítaného
poru‰ení vlastnického práva a principu neakce-
sorické rovnosti (ãl. 1 Listiny). Ústavní soud tak
roz‰ífiil aplikaci testu racionality na pfiezkum
zásahÛ do vlastnického práva majících svÛj pÛ-
vod v aktech provádûjících hospodáfiskou poli-
tiku státu, na nûÏ standardnû aplikuje test
vylouãení extrémní disproporcionality. Ostatnû
ÚS aplikovaná struktura testu racionality se spí-
‰e vrací zpût ke svému pÛvodnímu vymezení
obsahovû se blíÏícímu testu vylouãení extrémní
disproporcionality.

V podobném duchu postupoval ÚS také
v usnesení sp. zn. I. ÚS 3271/13 ze dne 6. 2.
2014. Ústavní soud v nûm pfiistoupil k pfiezku-
mu zásahu do vlastnického práva a principu ne-
akcesorické rovnosti, k nûmuÏ do‰lo na základû
aplikace insolvenãního zákona, jakoÏto opatfie-
ní realizujícího hospodáfiskou politiku státu,
testem racionality.73 Ústavní soud v‰ak neapli-
koval test racionality ve v˘‰e vymezené struk-
tufie, ale naopak vytvofiil nov˘ standard,74

v jehoÏ rámci nejprve testoval, zda je pfiedmût-
né opatfiení zpÛsobilé k dosaÏení sledovaného
legitimního cíle (kritérium vhodnosti), a dále
deferenãnû nastavené kritérium pomûfiování
(váÏící formule). V rámci kritéria pomûfiování
by ÚS mohl shledat akt realizující hospodáfi-
skou politiku protiústavním „pouze tehdy, kdy-
by zákonodárce pfiijal takové fie‰ení, jímÏ by
rovnováhu mezi ústavnû chránûn˘mi zájmy
stanovil zjevnû nerozumnû. Zjevnou nerozum-
nost Ústavní soud chápe jako situaci, kdy by da-
né fie‰ení nepfiijal Ïádn˘ rozumn˘ orgán, ãi

osoba. Tato nerozumnost musí b˘t zjevná na
první pohled, kter˘ je následnû validován de-
tailnûj‰í anal˘zou.“75

Jak naznaãuje pfiedchozí citace, ÚS v této vûci
testoval, zda zákonodárce neprovedl vyváÏení
kolidujících hodnot a zájmÛ na podkladû zá-
konné úpravy oddluÏení zjevnû nerozumnû.
Neprovedl tedy „pouh˘“ rational basis test, jímÏ
by svÛj pfiezkum omezil na zji‰tûní existence ra-
cionálního vztahu mezi vyuÏit˘mi prostfiedky
a sledovan˘mi cíli, n˘brÏ do pfiezkumu zapojil
i kontrolu intenzity zásahu dotãen˘ch základních
práv (kritérium pomûfiování).76 Navzdory zvole-
né terminologii se zdá, Ïe ÚS tímto rozhodnutím
nenavázal na nález ve vûci Církevních restitucí, ale
naopak ze struktury a obsahu testu i prejudikatu-
ry, na níÏ ÚS v rámci obecn˘ch v˘chodisek pfie-
zkumu odkazuje, plyne jeho podoba s testem
vylouãení extrémní disproporcionality.

V˘znam tohoto usnesení nelze nikterak baga-
telizovat, neboÈ je nadále následováno, a to mj.
i nálezovou judikaturou.77 Vytvofien˘ standard
je aplikován pfiedev‰ím na pfiezkum pfiípadÛ
odli‰ného zacházení, které není moÏné podfiadit
pod nûkter˘ ze „zakázan˘ch“ dÛvodÛ uvede-
n˘ch v ãl. 3 odst. 1 Listiny, tudíÏ jimi mÛÏe b˘t
dotãen pouze princip (neakcesorické) rovnosti
chránûn˘ ãl. 1 Listiny, kter˘ dopadá na v‰echny
rozli‰ovací dÛvody. Ústavní soud tak rozli‰il in-
tenzitu pfiezkumu zásahÛ do principu rovnosti
– na rozdíl od dfiívûj‰í judikatury78 – na pfiípady
tzv. „zakázan˘ch dÛvodÛ“ zahrnut˘ch v ãl. 3
odst. 1 Listiny, na nûÏ aplikuje test proporciona-
lity v intenzitû pfiíkazu k optimalizaci a na dÛ-
vody, které není moÏné podfiadit pod Ïádnou
z kategorií ãl. 3 odst. 1 Listiny, na nûÏ aplikuje
deferenãní standard.79
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68 V˘chodiskem tohoto pfiístupu je nález sp. zn. Pl. ÚS 3/02 ze dne
13. 8. 2002.

69 Nálezy sp. zn. Pl. ÚS 1/12 ze dne 27. 11. 2012, body 333 an.;
sp. zn. Pl. ÚS 37/11 ze dne 30. 7. 2013, bod 67.

70 Tzv. „solární odvod“ ÚS svou povahou pfiipodobnil k daním nebo
poplatkÛm. Srov. nálezy sp. zn. Pl. ÚS 17/11 ze dne 15. 5.
2012, body 88–90; a sp. zn. II. ÚS 2216/14 ze dne 13. 1. 2015,
body 33 an.

71 Nález sp. zn. Pl. ÚS 10/13 ze dne 29. 5. 2013, body 228 an.
72 Aplikován byl test ve struktufie vymezené pÛvodní judikaturou,

spoãívající v kritériích legitimity a racionality sensu stricto. Více
k aplikované struktufie viz pasáÏ t˘kající se testu racionality.

73 Usnesení sp. zn. I. ÚS 3271/13 ze dne 6. 2. 2014, body 34 an.
74 TamtéÏ, body 27–29 a 34–35.
75 TamtéÏ, body 34 an.
76 Právû s ohledem na absenci kritéria pomûfiování (byÈ

deferenãnû nastaveného) kritizovala test racionality soudkynû
Wagnerová. Viz WAGNEROVÁ, op. cit., s. 132–133.

77 Srov. nálezy sp. zn. I. ÚS 173/13 ze dne 20. 8. 2014, bod 51;
sp. zn. Pl. ÚS 21/14 ze dne 30. 6. 2015, bod 18; a usnesení 
sp. zn. I. ÚS 4664/12 ze dne 3. 4. 2014.

78 K rozdíln˘m kritériím pro rozli‰ení intenzity pfiezkumu zásahÛ do
principu rovnosti srov. BOBEK, M. In: WAGNEROVÁ, op. cit., 
s. 109. Více viz marg. ã. 24. Metodologie pfiezkumu zásahÛ do
principu rovnosti by si zaslouÏila vût‰í pozornost, av‰ak v této
práci jiÏ pro ni není prostor.

79 S ohledem na kolísající terminologii ÚS schválnû test
nepojmenovávám.



JestliÏe jsem v pfiedcházející pasáÏi dospûl
k závûru, Ïe dostateãn˘m dÛvodem pro odli‰e-
ní obou deferenãních standardÛ není intenzita
pfiezkumu, pak na základû tûchto zji‰tûní kon-
statuji, Ïe jím není ani povaha dotãeného zá-
kladního práva. Ústavní soud se totiÏ nedrÏí
kategorií ãl. 11 a ãl. 41 odst. 1 Listiny, a tyto ne-
zfiídka pfiekraãuje. Navíc pokud by tyto katego-
rie byly ÚS dÛslednû dodrÏovány, nutnû by jej
vedly k vytváfiení nov˘ch testÛ ústavnosti80 ne-
bo roz‰ífiení aplikace nûkterého z deferenãních
standardÛ jiÏ existujících. Je totiÏ jen otázkou
ãasu, kdy bude ÚS konfrontován s dal‰ími otáz-
kami vyÏadujícími jeho sebeomezení vÛãi poli-
tické moci (aÈ uÏ zákonodárci nebo exekutivû),
které není moÏné podfiadit pod reÏim ãl. 11 ani
ãl. 41 odst. 1 Listiny, jako je tomu napfi. pfii pfie-
zkumu zásahÛ do práva na azyl (ãl. 43 Listiny)
nebo opatfiení realizujících bezpeãnostní politi-
ku kolidujících s právem na soukromí (ãl. 10
Listiny).

Závûr

V˘luãn˘m kritériem pro uspofiádání systému
testÛ ústavnosti není intenzita pfiezkumu, resp.
sebeomezení ÚS a jemu odpovídající míra uvá-
Ïení zákonodárce. Testy vylouãení extrémní dis-
proporcionality i racionality pfiedstavují ve
srovnání s testem proporcionality v intenzitû
pfiíkazu k optimalizaci niÏ‰í stupeÀ intenzity
pfiezkumu, av‰ak zároveÀ není jisté, zda jsou se-
fiazeny na stejném stupni intenzity. Pfiesvûdãi-
v˘m není ani kritérium obsahové, neboÈ v rámci
obou „zdrÏenlivûj‰ích“ standardÛ dochází k tes-
tování obdobn˘ch kritérií: legitimity sledované-
ho cíle, vylouãení libovÛle (v souhrnu obou
kritérií pak mÛÏeme hovofiit o kritériu vhod-
nosti) a (zdrÏenlivû nastaveného) kritéria po-
mûfiování.81

V˘luãn˘m kritériem pro konstrukci systému
není ani povaha dotãeného práva, jelikoÏ test
vylouãení extrémní disproporcionality i test ra-
cionality si co do rozsahu aplikace vzájemnû
konkurují. Touto nekonzistentností ÚS relativi-
zoval kritérium povahy základního práva, resp.
ãl. 41 odst. 1 Listiny, pro odli‰ení obou testÛ. Na-
víc pokud by toto kritérium bylo dÛslednû dodr-
Ïováno, jistû by ÚS vedlo k vytváfiení nov˘ch
standardÛ pfiezkumu ústavnosti nebo roz‰ífiení
aplikace nûkterého z jiÏ existujících standardÛ,
neboÈ kategorie ãl. 11 a ãl. 41 odst. 1 Listiny nepo-
kr˘vají v‰echny myslitelné otázky vyÏadující se-
beomezení ÚS. Relevanci tûchto my‰lenek,
domnívám se, dokládají v˘‰e rozvedené pfiípady
pfiezkumu aktÛ, jimiÏ souãasnû dochází k zása-
hÛm do práva na ochranu vlastnictví a práva na
podnikání, na nûÏ ÚS aplikuje jednotn˘ standard. 

Posledním z kritérií odli‰ujících oba rozebírané
testy je jejich konstrukce pro ochranu jádra (test
vylouãení extrémní disproporcionality) ãi perife-
rie (test racionality) základního práva. Na zákla-
dû tohoto kritéria lze dospût k závûru, Ïe oba testy
reprezentují odli‰nou intenzitu pfiezkumu ústav-
nosti, neboÈ je zfiejmé, Ïe aplikujeme-li pfii pfie-
zkumu shodná obsahová kritéria na zásahy do
jádra (vylouãení extrémní disproporce) nebo na
zásahy do periferie (racionalita) práva, dobereme
se odli‰n˘ch v˘sledkÛ. Jak vypl˘vá z v˘‰e prove-
dené anal˘zy, v˘sledná podoba systému standar-
dÛ pfiezkumu ústavnosti neodpovídá pÛvodním
zámûrÛm ÚS, jenÏ pfii vytváfiení testu racionality
usiloval - s ohledem na ãl. 41 odst. 1 Listiny – o co
nejvût‰í míru sebeomezení ve prospûch zákono-
dárce. V˘sledek se v‰ak – díky zmûnû struktury
testu racionality provedené ve vûci PoplatkÛ ve
zdravotnictví - zdá b˘ti pfiesnû opaãn˘ a test racio-
nality je svou intenzitou pfiísnûj‰í neÏ test vylou-
ãení extrémní disproporce.

Vzhledem k tomu, Ïe pro odli‰ení obou defe-
renãních standardÛ pfiezkumu ústavnosti neexis-
tují v judikatufie jasné a dostateãné dÛvody,
Ústavní soud by se mûl proto vydat cestou jejich
sjednocení.82 Navíc se zdá, Ïe více neÏ dva stan-
dardy, spoãívající v intenzitû pfiísn˘ (sledující
optimální vyváÏení kolidujících zájmÛ) a zdrÏen-
liv˘ (korigující excesy), není ÚS v rámci své roz-
hodovací ãinnosti schopen rozli‰it. Tím spí‰e,
jsou-li kritéria sebeomezení ÚS pro oba testy (kro-
mû v˘‰e relativizovaného ãl. 41 odst. 1 Listiny)
prakticky totoÏná. Souãasn˘ stav proto spí‰e neÏ
transparentní metodologii ústavnû právní argu-
mentace pfiipomíná „rétorické cviãení“, pfiiãemÏ
zfiejmû ani samotnému ÚS není jasné, co je obsa-
hem jednotliv˘ch testÛ. 
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80 Kriticky k vytváfiení nov˘ch testÛ pro specifické pfiípady viz
OND¤EJEK, op. cit., s. 168–170.

81 Otázku pfiezkumu intenzity dotãení základního práva totiÏ
s ohledem na ãl. 4 odst. 4 Listiny a ãl. 1 odst. 1 Ústavy není
moÏno vypustit ani v pfiípadû testu racionality.

82 Za nejlep‰í fie‰ení souãasné situace povaÏuji to navrÏené 
P. Ondfiejkem, tj. sjednotit pfiezkum ústavnosti v rámci jedné
struktury testu proporcionality, umoÏÀující mûnit intenzitu
pfiezkumu v závislosti na jeho pfiedmûtu. Srov. OND¤EJEK, 
op. cit., s. 170. ZároveÀ v‰ak nepovaÏuji za reálnou situaci, kdy
by ÚS zcela opustil své metodologické strategie.


