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„Nikdy jsme nemûli jalovûj‰í diskusi neÏ tu ohlednû otázky, zda soudce tvoﬁí právo. Samozﬁejmû, Ïe tomu
tak je. Jak by mohl jinak? Soudcovské právo je vÏdy v˘kladem principÛ ve svûtle nové kombinace faktÛ.“2
„Osobnû si myslím, Ïe soudce poslouÏí veﬁejnému zájmu více, pokud pomlãí o své legislativní funkci.“3
Lord Radcliffe, 1949

Kniha Roberta Stevense4
se, jak název i uvedená
citace napovídá, vûnuje roli anglick˘ch soudcÛ a jejich pozici pﬁi
promûÀování ústavy
v historickém kontextu. První vydání knihy
je z roku 2002, text tedy vznikal ve svûtle
ústavních zmûn z období roku 1998 a 2003,5
ani o více neÏ deset let
pozdûji v‰ak neztrácí
na aktuálnosti. Kniha je pozoruhodná v mnoha
smûrech. Prvním z nich je ãtenáﬁská pﬁístupnost, lehkost stylu psaní a v neposlední ﬁadû autorÛv smysl pro humor i ironii. Na poli odborné
literatury je nûkdy obtíÏné najít autora, kter˘ by
umûl propojit anal˘zu velkého tématu s lehkostí pera. Aãkoliv téma role soudcÛ a jejich vlivu
není neznámé, autor ukazuje, Ïe je stále co objevovat a nad ãím se zam˘‰let. Jsme tak konfrontováni s tématy o nic men‰ími neÏ jsou vztah
práva a politiky, oddûlení moci, nezávislosti
soudÛ ãi smûﬁování soudcovské moci.
ByÈ se jedná o knihu pomûrnû úzkou, je informaãnû velmi v˘Ïivná a ãtenáﬁe vybízí k dal‰ím úvahám a pﬁem˘‰lení. Kniha je rozdûlena
do 11 kapitol, které nás provázejí anglickou
soudcovskou historií od vyhlá‰ení Zákona o nástupnictví (Act of Settlement) v roce 1701. Vût‰í
dÛraz je vûnován 20. a 21. století a promûnám
soudcovské moci, stejnû tak jako prolínání
soudní a moci politické. Stevens ukazuje úpadek
soudcovského vlivu v letech 1900 – 1960, ze-

jména s ohledem na váleãná období, ekonomickou krizi a jejími dopady na sociální oblasti Ïivota, navazuje úvahami o postupném vzkﬁí‰ení
soudcovské role spojené se soudcovsk˘m aktivismem poãínaje koncem druhé svûtové války.
UpozorÀuje na fakt, Ïe v padesát˘ch letech minulého století se nápad pro Snûmovnu LordÛ
ztenãil na polovinu roku 1939, ãímÏ se de facto
ukázalo, Ïe Snûmovna LordÛ nemá reálnou pozici jako nejvy‰‰í soudní instance. Konãí struãn˘m nástinem budoucnosti soudnictví a role
soudcÛ. Bez rozboru nezÛstává ani pozice soudcovství za dob Margaret Thatcherové a Johna
Majora. V dal‰ích kapitolách je prostor vûnován
stﬁetávání právní vûdy a politiky, dûlbû moci,
zejména se zamûﬁením na nezávislé soudnictví
a otázkám ohlednû soudní moci jako souãástí
vlády (government). Osmá a devátá kapitola odkr˘vají roli soudÛ a soudcÛ za doby kabinetu
Tonyho Blaira. Poslední dvû kapitoly jsou vûno-
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Recenze vznikla v rámci GA âR ã. P408/12/1255 „Klíãové
pojmy ústavní teorie v ãase paradigmatick˘ch zmûn“.
„There was never a more sterile controversy than that upon the
question whether a judge makes laws. Of course he does. How
can he help it?... Judicial law is always a reinterpretation of
principles in the light of new combinations of facts...“ , citace
Lorda Radcliffa, str. 33 knihy.
„Personally, I think that judges will serve the public interest
better if they keep quiet about their legislative function....“, citace
Lorda Radcliffa, str. 34 knihy.
Robert Stevens pÛsobí od roku 2001 na katedﬁe Ústavního
práva na University College London. Svou kariéru zapoãal
studiem v Oxfordu, pozdûji pÛsobil ve Spojen˘ch státech (Yale
University, Tulane University, Louisiana, Haverford College,
Pennsylvania, University of California, Santa Cruz, po návratu
do Británie pÛsobil aÏ do zmínûného roku 2001 na Pembroke
College, Oxford.
WOODHOUSE, D. The English Judges, Politics and the
Balance of Power. The Modern Law Review. Vol. 66, No. 6
(Nov., 2003), str. 920–935.
„There was a time when it was thought almost indecent to
suggest that judges make law – they only declare it.“, str. 40.
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vány popisu souãasného stavu a v˘hledÛm do
budoucnosti.
Hlavní linie knihy se zamûﬁuje na zkoumání
obousmûrného ovlivÀování soudcovství ze
strany politiky a politiky ze strany soudcÛ
a soudnictví.
Vzhledem k tomu, Ïe pﬁedmûtem zkoumání
je soudcovsk˘ vliv, je více neÏ trefné, kdyÏ autor nastínil pomûrnû opomíjenou otázku toho,
kdo jsou soudci, respektive kdo byli soudci
v popisovan˘ch obdobích. Tato poznámka je
dÛleÏitá pro pochopení role soudcÛ v bûhu dûjin a je proto chvályhodné, Ïe se jí autor vûnuje.
Od padesát˘ch let dvacátého století se poãet
soudcÛ zv˘‰il nûkolikanásobnû. Li‰il se také pÛvod a rozmanitost osobností soudcÛ. Toto téma
povaÏuji za velmi nosné a pohﬁíchu málo zkoumané. Jak sám autor uvádí – neexistují pﬁesná
sociologická data, která by nám poskytla uspokojující pﬁehled o soudní moci.
Pozoruhodné je, Ïe princip judge made law nebyl bez v˘jimky spoleãností pﬁijímán a Ïe k akceptaci této doktríny bylo napﬁíklad v polovinû
minulého století pomûrnû daleko. Jak autor cituje na str. 40 poznámku Lorda Reida z roku
1962: Byly doby, kdy bylo témûﬁ nemravné tvrdit, Ïe
jsou to soudci, kdo tvoﬁí právo – byli to jen oni, kdo
to tvrdili.7 Autor pﬁedkládá i pﬁedstavení konkrétních ãinÛ jednotliv˘ch ãlenÛ soudní sekce
Horní komory Parlamentu, poutav˘ je popis
v˘znamn˘ch pﬁedstavitelÛ na postu Lorda
Kancléﬁe. Autor také pﬁedstavuje bouﬁlivou diskusi pﬁi snaze prosadit vznik nejvy‰‰ího soudu,
tedy spory nad otázkou, zda a do jaké míry je

naru‰ována rovnováha sil, kdyÏ soudní sloÏka
v House of Lords funguje jednak jako odvolací
orgán a jednak jako zákonodárce pﬁipravující
normy, které posléze mÛÏe b˘t povolána sama
vykládat.
Co bylo knize a autorovi vyt˘káno i jin˘mi autory7 je zamûﬁení pouze na anglické soudce. Kniha pﬁímo vybízí ke srovnávání s pozicí jin˘ch
soudcÛ v systému common law vãetnû „britského“ soudce. Na‰li bychom odli‰nosti v jejich postoji, vnímání, ãi identifikaci? Jaká je jejich
pozice ve srovnání se „skotsk˘mi“ soudci?
V poslední kapitole The Future is present autor
navazuje na rok 2002, kdy v‰e nasvûdãovalo tomu, Ïe vznikne nejvy‰‰í soud. Autor ukazuje na
peripetie, které ãasto nabírají aÏ bizarní obrysy
a které anoncovan˘ vznik nejvy‰‰ího soudu brzdily. Kniha konãí v dobû návrhu Constitutional
Reform Act, kter˘ nakonec byl v roce 2005 pﬁijat
a nejvy‰‰í soud spustil 1. ﬁíjna 2009 svoji agendu.
Kniha by nejen na základû v˘‰e popsaného
nemûla uniknout v‰em, co se zajímají o ústavní
právo, ústavní soudnictví a jejich stﬁetávání
s politikou. Pﬁi ãtení je ale více neÏ vhodné znát
britské reálie, jelikoÏ spoustu z nich autor nepopisuje, ale implicitnû pﬁedpokládá, Ïe je s nimi
ãtenáﬁ obeznámen. V dobû, kdy se o roli a vlivu
soudcÛ hovoﬁí nejen na národní, ale také evropské úrovni, je autorÛv text, byÈ jiÏ témûﬁ 10 let
star˘, stále aktuální a hoden pozornosti.
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Svûﬁenské fondy. Institut pro uchování
a pﬁevody rodinného majetku – 2., aktualizované vydání
Barbora Bednaﬁíková
Nov˘ obãansk˘ zákoník zavedl mimo jiné (staro)nov˘ institut svûﬁenského fondu,
kter˘ je moderním ekvivalentem rÛzn˘ch historick˘ch forem svûﬁenství. Autorka
sleduje historii tohoto institutu od pÛvodního ﬁímského fideikomisu (resp. trustu
v anglosaském právním systému) pﬁes tradici jednotliv˘ch rodinn˘ch fideikomisÛ
v ranû novovûkém âeském království a úpravu svûﬁenství v obecném obãanském
zákoníku z roku 1811 aÏ po jeho zru‰ení obãansk˘m zákoníkem z roku 1964.
TûÏi‰tû knihy spoãívá v anal˘ze právní úpravy svûﬁenství v angloamerick˘ch
zemích, kde je tento institut bûÏnou a ãasto pouÏívanou formou zaji‰tûní
mezigeneraãního pﬁenosu majetku ãi uchování jeho celistvosti. Autorka si v‰ímá
zejména trustu v Civil Code of Quebec z roku 1994, kter˘ je pﬁímou pﬁedlohou pro
úpravu správy cizího majetku a svûﬁensk˘ch fondÛ v novém obãanském zákoníku. Zku‰enosti z dosavadního
pouÏívání tohoto institutu v Quebecu nabízí autorka jako vodítko pro praktické pouÏití novû zavádûného institutu
svûﬁenského fondu a obecnûji i správy cizího majetku v na‰í zemi. Druhé, aktualizované vydání úspû‰né
monografie obsahuje také v˘klad daÀov˘ch souvislostí svûﬁenského fondu.
Po témûﬁ padesátiletém pﬁeru‰ení historické povûdomosti o institutu svûﬁenství u nás tato kniha pﬁispívá
k obnovení znalostí o jeho vzniku a v˘voji, a tím i k jeho lep‰ímu pochopení a vyuÏití v dne‰ních podmínkách.
BroÏ., cena 365 Kã. Knihu si mÛÏete objednat na www.wolterskluwer.cz/obchod
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