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Ústavní soud vydal dne 2. dubna 2013 pod 
sp. zn. Pl. ÚS 30/09 usnesení, jímÏ odmítl návrh
Nejvy‰‰ího správního soudu na zru‰ení § 14
odst. 6 zákona ã. 500/2004 Sb., správního fiádu,
kter˘ se t˘ká podjatosti vedoucích ústfiedních
správních úfiadÛ. Návrh byl odmítnut podle 
§ 43 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 64 odst. 3 zá-
kona ã. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, jako
návrh podan˘ zjevnû neoprávnûnou osobou.
Plenární usnesení bylo pomûrnû struãnû odÛ-
vodnûno, nicménû mÛÏe mít dopady nejen na
posuzování podjatosti ve správním fiízení, ale
téÏ na rozhodování správních soudÛ. Tato staÈ
si proto klade za cíl rozebrat a kriticky zhodno-
tit odÛvodnûní plenárního usnesení a poukázat
na moÏné dÛsledky v právní praxi.

Návrh Nejvy‰‰ího správního
soudu

Úfiad na ochranu hospodáfiské soutûÏe pokuto-
val jistého soutûÏitele za zneuÏití dominantního
postavení; rozklad soutûÏitele pfiedseda úfiadu
zamítl. SoutûÏitel se proti pokutû bránil pfied
správními soudy a mimo jiné namítal, Ïe pfied-
seda úfiadu mûl b˘t vylouãen z rozhodování vûci
pro podjatost. Poukazoval pfiitom na mediální
v˘roky pfiedsedy úfiadu v televizi a v hlavních
denících, z nichÏ nabyl dojmu, Ïe je o vûci jiÏ
pfiedem rozhodnuto. Dále tvrdil, Ïe pfiedseda
úfiadu má pfiátelské vztahy s advokáty subjektu,
kter˘ na nûj podal podnût úfiadu pro zneuÏití
dominantního postavení, a Ïe se pfiedseda úãast-
nil soukromé oslavy této advokátní kanceláfie.

Otázka podjatosti úfiedních osob ve správním
fiízení je upravena v § 14 správního fiádu. První
odstavec obsahuje materiální vymezení podja-
tosti (hmotnûprávní podmínky): kaÏdá osoba
bezprostfiednû se podílející na v˘konu pravo-
moci správního orgánu, o níÏ lze dÛvodnû
pfiedpokládat, Ïe má s ohledem na svÛj pomûr
k vûci, k úãastníkÛm fiízení nebo jejich zástup-
cÛm takov˘ zájem na v˘sledku fiízení, pro nûjÏ
lze pochybovat o její nepodjatosti, je vylouãena
ze v‰ech úkonÛ v fiízení, pfii jejichÏ provádûní by
mohla v˘sledek fiízení ovlivnit. Doplnûní k to-
mu obsahuje odstavec pát˘: vylouãena je téÏ ta

úfiední osoba, která se úãastnila fiízení v téÏe vû-
ci na jiném stupni. DÛvodem vylouãení není
úãast na úkonech pfied zahájením fiízení nebo na
v˘konu kontroly provádûné podle zvlá‰tního
zákona. Druh˘ aÏ ãtvrt˘ odstavec obsahují pro-
cesní postup (kdo je oprávnûn podjatost namí-
tat, jak je s takovou námitkou naloÏeno, jak se
urãí náhradník podjaté úfiední osoby). ·est˘ od-
stavec pak uvádí následující: ustanovení pfied-
chozích odstavcÛ se nepouÏijí pro vedoucí
ústfiedních správních úfiadÛ a státní tajemníky.

Právû znûní ‰estého odstavce se stalo dÛvodem
pfiedloÏení vûci Ústavnímu soudu. Nejvy‰‰í
správní soud byl totiÏ postaven do situace, kdy
byla pfied ním namítána vada správního fiízení
spoãívající v podjatosti vedoucího ústfiedního
správního úfiadu (pfiedsedy Úfiadu na ochranu
hospodáfiské soutûÏe) a souãasnû zákonné usta-
novení zakazovalo otázku podjatosti takové oso-
by posoudit. Nejvy‰‰í správní soud dospûl
k závûru, Ïe ustanovení § 14 odst. 6 správního fiá-
du je v rozporu s ústavním pofiádkem, konkrétnû
s principem nestrannosti pfii rozhodování, a tím
práva na spravedliv˘ proces, dále s principem
proporcionality a koneãnû s právem na pfiístup
k soudu (ãlánek 36 odst. 1 a 2 Listiny základních
práv a svobod). PfiedloÏil proto vûc s podrobn˘m
zdÛvodnûním Ústavnímu soudu s návrhem na
zru‰ení citovaného ustanovení správního fiádu.1

Odpovûì Ústavního soudu

Ústavní soud se ve svém usnesení po obsáhlej‰í
rekapitulaci podání, která ve vûci obdrÏel, za-
b˘val procesní podmínkou aktivní legitimace
obecného soudu podle § 64 odst. 3 zákona
o Ústavním soudu, tedy tím, zda ustanovení 
§ 14 odst. 6 správního fiádu zakládá pro Nejvy‰-
‰í správní soud rozhodovací dÛvody pro hmot-
nûprávní posouzení vûci anebo upravuje
postup daného fiízení. Podle Ústavního soudu
tato otázka evokuje slavn˘ RussellÛv paradox
vesnického holiãe: „Holiãe mÛÏete definovat ja-
ko ãlovûka, kter˘ holí v‰echny a jen ty, ktefií ne-
holí sami sebe. Otázka zní, zda holiã holí sám
sebe. (...) [P]okud je holiã obyvatel vesnice a ja-
ko holiã holí v‰echny, kdo se neholí sami, pak
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1 Návrh ze dne 8. 10. 2009, sp. zn. 1 Afs 7/2009 – 680, je
dostupn˘ na www.nssoud.cz.

Ústavnû konformní holiã:
K podjatosti vedoucích ústfiedních
správních úfiadÛ
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má zároveÀ pfiíkaz i zákaz holit sám sebe.“ Pod-
le Ústavního soudu tedy v posuzované vûci
otázka zní „zdali Nejvy‰‰í správní soud ustano-
vení § 14 odst. 6 správního fiádu aplikuje v tom
smyslu, Ïe ho neaplikuje, anebo tomu tak není.“

Ústavní soud pfii fie‰ení tohoto problému vy-
‰el ze dvou úvah. Zaprvé pfiipomnûl, Ïe k zá-
kladním argumentaãním metodám postupu
Ústavního soudu v fiízení o kontrole norem patfií
princip priority ústavnû konformní interpretace
pfied derogací. Zadruhé poukázal na názor vyslo-
ven˘ v usnesení ze dne 25. ãervna 2009, sp. zn. II.
ÚS 1062/08, v nûmÏ uvedl, Ïe nestrannost je tfie-
ba vyÏadovat v pfiípadû v‰ech státních orgánÛ.
„Jin˘ v˘klad by ve svém dÛsledku zaloÏil pro-
cesní nerovnost, a otfiásl by tak dÛvûrou v právní
stát, jehoÏ posláním je mimo jiné i zajistit neutrál-
ní a objektivní rozhodování jeho orgány. Námitka
podjatosti úfiedníka rozhodujícího ve správním
fiízení, byÈ nejde o instituci soudního typu, tedy
mÛÏe mít ústavnûprávní rozmûr.“

Poté Ústavní soud k vûci uzavfiel následovnû:
„Z uvedeného právního názoru Ústavního sou-
du vypl˘vá, Ïe vady správního fiízení posuzuje
soud v rámci soudního pfiezkumu nejen z po-
hledu kautel, jeÏ na správní fiízení dopadají ze
správního fiádu (pfiípadnû dal‰ích zákonn˘ch
úprav správního fiízení), n˘brÏ i tûch, jeÏ plynou
pfiímo z ústavního pofiádku, v daném kontextu
pak z ãl. 36 odst. 1 Listiny. Ustanovení § 14 odst. 6
správního fiádu tudíÏ nepfiedstavuje pro soudní
pfiezkum rozhodnutí správního orgánu pfiekáÏ-
ku posouzení podjatosti úfiední osoby v fiízení
dle § 152 správního fiádu. V tomto smyslu není
oním zákonn˘m ustanovením, jeÏ v rozhodova-
né vûci pro správní soud zakládá rozhodovací
dÛvody pro její hmotnûprávní posouzení anebo
upravuje postup daného fiízení, proãeÏ v dané
vûci není naplnûna procesní podmínka aktivní
legitimace obecného soudu dle § 64 odst. 3 zá-
kona ã. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. ¤eãe-
no slovy Russellova holiãe, správní soud v dané
vûci ustanovení § 14 odst. 6 správního fiádu apli-
kuje v tom smyslu, Ïe ho neaplikuje, tj. aplikuje
ho v tom smyslu, Ïe pro posouzení rozhodované
vûci nedopadá, jelikoÏ pfiedstavuje, jak jiÏ bylo
vyloÏeno, bariéru pro postup uplatnûní námitky
podjatosti úfiední osoby ve správním fiízení dle 
§ 152 správního fiádu, nikoli ale pro její posouzení
v soudním fiízení správním. JelikoÏ dle soudního
fiádu správního je správní soudnictví ovládáno
zásadou kasaãní, v pfiípadû, shledá-li soud v pfie-
zkumu správního fiízení dle § 152 správního fiá-
du dÛvody vylouãení úfiední osoby pro její
podjatost, je povinen se dále zab˘vat otázkou,
zdali se tato okolnost promítla v nezákonnosti
správního rozhodnutí, pfiíp. v dal‰ích vadách fií-
zení, jeÏ pfiedcházelo jejímu vydání, jeÏ pak

opodstatÀují závûr o dÛvodnosti Ïaloby proti
rozhodnutí správního orgánu a následnû dle 
§ 78 odst. 1 s. fi. s. vedou k jeho zru‰ení soudem.“

Polemika

Usnesení Ústavního soudu nabízí k polemice tfii
oblasti. Zaprvé se jedná o uÏit˘ paradox vesnic-
kého holiãe, za druhé o ústavnû konformní in-
terpretaci právních pfiedpisÛ a za tfietí o aplikaci
ãlánku 95 odst. 1 Ústavy.

Ústavní soud své usnesení opírá o „RussellÛv
paradox vesnického holiãe“.2 Toto fie‰ení má
ov‰em hned tfii vady. Zaprvé autorem tohoto pa-
radoxu podle v‰eho není Bertrand Russell, zadru-
hé se patrnû vÛbec nejedná o paradox, a za tfietí,
situace, kterou paradox popisuje, v dané vûci ne-
existuje. Prvními dvûma vadami není úãelné se
blíÏe zab˘vat, neboÈ z hlediska právního náhledu na
vûc nemají v˘znamu. Postaãí proto odkázat na po-
volanûj‰í autory, ktefií se této problematice vûnují.3

„Paradoxní“ situaci popisovanou v pfiípadû
s holiãem by v daném pfiípadû bylo moÏno spat-
fiovat v tom, Ïe Nejvy‰‰í správní soud má sou-
ãasnû zákaz (§ 14 odst. 6 správního fiádu)
i pfiíkaz (ãlánek 36 odst. 1 Listiny) posoudit pod-
jatost vedoucího ústfiedního správního úfiadu.
„Paradox“ zde záleÏí v konfliktu dvou norem:
to je v‰ak jev v právu velmi ãetn˘ a fie‰iteln˘ fia-
dou v˘kladov˘ch metod, takÏe naz˘vat jej pa-
radoxem snad ani nelze. Ostatnû právû pro
konflikt normy ústavní a zákonné byla vûc
pfiedloÏena Ústavnímu soudu k posouzení, ne-
boÈ ten jedin˘ je k fie‰ení takového konfliktu po-
volán ãlánkem 95 odst. 2 Ústavy.

Ústavní soud v‰ak zfiejmû shledává paradox-
ní situaci v tom, zda má Nejvy‰‰í správní soud
vÛbec § 14 odst. 6 správního fiádu v projedná-
vané vûci aplikovat.4 Zde ov‰em Ïádná para-
doxnost není uÏ z povahy vûci: neexistuje tu
Ïádn˘ protichÛdn˘ pfiíkaz a zákaz. Pro fie‰ení
této otázky není tfieba sofistikovanû aplikovat
paradox holiãe, n˘brÏ pouze na základû skut-
kov˘ch okolností pfiípadu a v˘kladov˘ch me-
tod posoudit, zda je nutno pfiedmûtnou normu
pouÏít. Ústavní soud takto také postupoval
a dospûl k závûru, Ïe Nejvy‰‰í správní soud
v daném pfiípadû § 14 odst. 6 správního fiádu
aplikovat nemá, a tudíÏ ani Ústavní soud není
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2 BudiÏ poznamenáno, Ïe se jedná jiÏ o druhé uÏití vesnického
holiãe v judikatufie Ústavního soudu. Poprvé se holiã objevil
v odli‰ném stanovisku soudce JUDr. Pavla Holländera k nálezu
ze dne 2. ãervence 1997, sp. zn. Pl. ÚS 2/97. Holiã je zde ov‰em
zmínûn jen okrajovû bez viditelného vlivu na odÛvodnûní disentu.
V tomto smyslu tedy vesnick˘ holiã prodûlal strm˘ judikaturní v˘voj.

3 Raclavsk˘, J. Je paradox holiãe paradoxem? Pro-fil, 2/2012, 
s. 3–10, www.phil.muni.cz a literatura tam uvedená.

4 Tak si alespoÀ vysvûtluji Ústavním soudem poloÏenou základní
otázku celého pfiípadu „zdali Nejvy‰‰í správní soud ustanovení 
§ 14 odst. 6 správního fiádu aplikuje v tom smyslu, Ïe ho
neaplikuje, anebo tomu tak není.“
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povolán k posouzení ústavnosti tohoto ustano-
vení. Z tûchto dÛvodÛ není vÛbec jasné, proã se
Ústavní soud pfii fie‰ení nadnesené otázky dosti
nesrozumitelnû dovolává paradoxu holiãe, ne-
boÈ jde o dvû zcela nesouvisející materie.5

Odhlédneme-li od nadbyteãné argumentace
holiãem, pak plenární usnesení tvrdí, Ïe jeho zá-
vûry jsou postaveny na ústavnû konformním v˘-
kladu. Podle nûj v situaci, kdy urãité ustanovení
právního pfiedpisu umoÏÀuje dvû rÛzné inter-
pretace, pfiiãemÏ jedna je v souladu s ústavním
pofiádkem a druhá je s ním v rozporu, není dán
dÛvod zru‰ení tohoto ustanovení. Pfii jeho apli-
kaci je pak úkolem soudÛ interpretovat dané
ustanovení ústavnû konformním zpÛsobem.
Pfiednost ústavnû konformního v˘kladu napade-
né právní normy pfied jejím zru‰ením vyslovil
Ústavní soud jiÏ v fiadû sv˘ch nálezÛ,6 a proti sa-
motnému tomuto principu lze málo co namítat.

Jeho uÏití v posuzované vûci v‰ak trpí nûkoli-
ka vadami. První vadou je skuteãnost, Ïe Ústav-
ní soud na základû ústavnû konformního
v˘kladu dovodil neoprávnûnost navrhovatele.
Ústavnû konformní v˘klad je v‰ak metodou,
která má své místo pfii posouzení merita vûci
(tvrzené rozpornosti právního pfiedpisu s ústav-
ním pofiádkem), nikoliv pfii fie‰ení procesních
otázek, jako je pfiípustnost návrhu ãi aktivní pro-
cesní legitimace navrhovatele (tam snad pouze
v souvislosti s v˘kladem pfiíslu‰n˘ch procesních
ustanovení zákona o Ústavním soudu, coÏ v‰ak
nebyl tento pfiípad). Jin˘mi slovy ustanovení §
14 odst. 6 správního fiádu nelze ústavnû kon-
formnû vyloÏit tak, Ïe se na jeho soulad s ústav-
ním pofiádkem nelze vÛbec zeptat.

Na to navazuje dal‰í zásadní vada: ústavnû
konformní v˘klad totiÏ nemÛÏe b˘t v pfiímém
rozporu se zákonn˘m textem. Pokud bychom
tuto moÏnost pfiipustili, pak by Ústavní soud
vyboãil ze své role negativního zákonodárce
a sv˘m v˘kladem by stanovil nové normy roz-
porné s v˘slovn˘m znûním zákona. Ústavní
soud by v takovém pfiípadû fakticky Ïádné de-
rogaãní pravomoci nepotfieboval, neboÈ by si
s kaÏd˘m protiústavním znûním zákona ãi jiné-
ho právního pfiedpisu poradil jeho pfieformulo-
váním. JestliÏe pak v projednávané vûci § 14
odst. 6 správního fiádu stanoví, Ïe otázku pod-
jatosti nelze posuzovat u vedoucích ústfiedních
správních úfiadÛ a státních tajemníkÛ a jestliÏe
je správní soud vázán zákonem (k tomu viz po-
drobnûji dále), pak toto ustanovení nelze ústav-
nû konformnû vyloÏit tak, Ïe správní soud
otázku podjatosti posoudit mÛÏe, jelikoÏ se jed-
ná o interpretaci v pfiímém rozporu se znûním
zákona. UÏití ústavnû konformní interpretace
Ústavním soudem v projednávaném pfiípadû
tak lze oznaãit za nepfiípadné a chybné.

Ostatnû uÏití ústavnû konformního v˘kladu
a závûry Ústavního soudu o neoprávnûnosti na-
vrhovatele a moÏnosti správního soudu posou-
dit si bez ohledu na znûní zákona otázku
podjatosti postrádají logické spojení. Ústavní
soud poté, co zmíní potfiebu ústavnû konformní
interpretace, pfiedestírá nûkteré dílãí úvahy
z usnesení sp. zn. II. ÚS 1062/08. (V tomto usne-
sení Ústavní soud pfiipustil, Ïe námitka podja-
tosti úfiedníka rozhodujícího ve správním
fiízení, byÈ nejde o instituci soudního typu, mÛ-
Ïe mít ústavnûprávní rozmûr, neboÈ ãlánek 36
odst. 1 Listiny základních práv a svobod vyÏa-
duje zaji‰tûní nestrannosti správních orgánÛ. Je-
jí posouzení tedy mÛÏe b˘t napadeno pfied
Ústavním soudem v rámci ústavní stíÏnosti.
Ústavní soud v tomto usnesení v‰ak v konkrét-
ním pfiípadû poru‰ení této kautely neshledal
a ústavní stíÏnost odmítl jako zjevnû neopod-
statnûnou.) Plenární usnesení navazuje my‰len-
kou, Ïe správní soud posuzuje vady správního
fiízení nejen z pohledu ustanovení správního fiá-
du, ale i z hlediska kautel plynoucích z ústavní-
ho pofiádku, v daném pfiípadû z ãlánku 36 odst. 1
Listiny základních práv a svobod. Ústavní soud
uzavírá, Ïe pak § 14 odst. 6 správního fiádu ne-
zakládá pro správní soud v daném pfiípadû roz-
hodovací dÛvody pro hmotnûprávní posouzení
vûci ani neupravuje postup daného fiízení, pro-
ãeÏ v dané vûci není naplnûna procesní pod-
mínka aktivní legitimace obecného soudu dle 
§ 64 odst. 3 zákona ã. 182/1993 Sb., o Ústavním
soudu. Lapidárnû fieãeno, podle Ústavního sou-
du staãí správnímu soudu k posouzení podja-
tosti ãlánek 36 odst. 1 Listiny a nepotfiebuje
k tomu správní fiád. Kde je v‰ak v této úvaze ob-
saÏen ústavnû konformní v˘klad § 14 odst. 6
správního fiádu nebo nûjakého jiného ustanove-
ní, resp. co zde vÛbec Ústavní soud ústavnû
konformnû vykládá, není zfiejmé. Stejnû není
pfiíli‰ jasné jaké je spojení mezi ústavnûprávním
rozmûrem podjatosti správního úfiedníka (usne-
sení sp. zn. II. ÚS 1062/08) a moÏností správní-
ho soudu neaplikovat § 14 odst. 6 správního
fiádu a fiídit se pfiímo ãlánkem 36 odst. 1 Listiny.

Koneãnû pokud jde o ãlánek 95 odst. 1 Ústa-
vy, tak ten stanoví, Ïe soudce je pfii rozhodová-
ní vázán zákonem a mezinárodní smlouvou,
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5 Paradoxy nejsou dle mínûní Viktora Knappa v právním my‰lení
ãasté, a pokud se objeví, oznaãuje jejich odstraÀování za
„sloÏit˘ problém“ (Knapp, V. Vûdecká propedeutika pro právníky,
Praha, 2003, s. 97–98). JestliÏe Ústavní soud v daném pfiípadû
paradox objevil, pak ov‰em ze zkoumaného plenárního
usnesení neplyne, Ïe by se do obtíÏné práce jeho odstraÀování
jakkoliv hloubûji zabral. Ústavní soud ostatnû ani nenaznaãil, Ïe
by poloÏenou otázku fie‰il nûkter˘m ze zpÛsobÛ, jimiÏ se
paradox holiãe fie‰í, srov. Knapp, V., Holländer, P. a kol. Právne
myslenie a logika, Bratislava, 1989, s. 128–129, 229.

6 Poprvé jiÏ v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 48/95, dále napfi. v nálezech
ve vûcech sp. zn. Pl.ÚS 10/99, Pl.ÚS 33/03, Pl.ÚS 45/04
a v fiadû dal‰ích.
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která je souãástí právního fiádu; je oprávnûn po-
soudit soulad jiného právního pfiedpisu se zá-
konem nebo s takovou mezinárodní smlouvou.
Vázanost soudce zákonem nutnû znamená, Ïe
se soudce nemÛÏe volnû rozhodnout, Ïe ve vûci
aplikovatelné zákonné ustanovení neaplikuje.
Je snad mimo pochybnost, Ïe ustanovení § 14
odst. 6 správního fiádu je zákonn˘m ustanove-
ním, kter˘m je soudce vázán, a je rovnûÏ zfiejmé,
Ïe v daném pfiípadû pfiedsedy Úfiadu na ochra-
nu hospodáfiské soutûÏe toto ustanovení bylo
tfieba soudem aplikovat. Ústavní soud v‰ak
v plenárním usnesení uvedl, Ïe toto ustanovení
se uplatní jen ve správním fiízení a nikoliv jiÏ
v fiízení pfied soudem. Z dikce § 14 odst. 6 ale ne-
plyne, Ïe by se jakkoliv omezovalo na správní
fiízení, resp. Ïe by vyluãovalo své pouÏití správ-
ními soudy. V takovém pfiípadû omezování jeho
pÛsobnosti nemá opodstatnûní. Dovozuje-li
Ústavní soud neaplikaci § 14 odst. 6 správního
fiádu v fiízení pfied správními soudy z vázanos-
ti soudÛ ãlánkem 36 odst. 1 Listiny, pak ani ten-
to ãlánek nijak aplikaci § 14 odst. 6 správního
fiádu pfied správními soudy neomezuje.

Jiná otázka je nesoulad § 14 odst. 6 správního
fiádu s ãlánkem 36 odst. 1 Listiny – pak by bylo
ale tfieba postupovat jinak. Skuteãnost, Ïe je
obecn˘ soud vázán téÏ ãlánkem 36 odst. 1 Listi-
ny, totiÏ nemÛÏe vést k neaplikaci ustanovení
„obyãejného“ zákona soudem: je-li takov˘ ve
vûci aplikovateln˘ obyãejn˘ zákon v rozporu
s ústavní kautelou a nelze-li jej souãasnû ústav-
nû konformnû vyloÏit (coÏ Ústavní soud v dané
vûci neuãinil), je na místû jej zru‰it a nikoliv jeho
aplikaci vylouãit (pouze) v fiízení pfied soudy.

DÛsledky a závûr

Patrnû jediné smysluplné v˘chodisko ze situace
nastavené Ústavním soudem je neaplikace 
(odhlédnutí od) § 14 odst. 6 správními soudy
a posouzení otázky podjatosti vedoucího
ústfiedního správního úfiadu podle zásad uve-
den˘ch v § 14 odst. 1 správního fiádu.7 Pfiímou
aplikaci ãlánku 36 odst. 1 Listiny, jak navrhuje
Ústavní soud, téÏ nelze vylouãit, ale pro rozho-
dování soudÛ není pfiíli‰ praktická, neboÈ toto
ustanovení neobsahuje bliÏ‰í kritéria posuzová-
ní podjatosti a dává správním soudÛm aÏ ne-
bezpeãnû velk˘ prostor pro v˘klad pojmu
„nestrannost“. AÈ tak nebo tak, vût‰í problémy
by se nemûly objevit, pokud správní soud pod-
jatost pfiíslu‰né osoby neshledá. Pokud v‰ak do-
spûje k závûru, Ïe vedoucí byl pfii rozhodování
podjat˘, bude muset s nejvût‰í pravdûpodob-
ností napadené správní rozhodnutí nebo jin˘
akt zru‰it. Tím se ov‰em správní orgán dostává
do prekérní situace, neboÈ správní fiád ani jin˘

právní pfiedpis neupravuje, jak by se tato situa-
ce mûla fie‰it, resp. kdo by mûl rozhodovat na
místo podjatého vedoucího ústfiedního správní-
ho úfiadu. Pokud podjat˘ vedoucí rozhodne
znovu, je více neÏ pravdûpodobné, Ïe jeho roz-
hodnutí bude znovu pro podjatost správním
soudem zru‰eno. MoÏn˘m fie‰ením je jistû od-
volání pfiíslu‰ného vedoucího a jmenování jiné
osoby na jeho místo. To je ov‰em ponûkud dras-
tick˘ zpÛsob fie‰ení nedostatku procesního
pfiedpisu. Ústavní soud k této otázce podotkl, Ïe
se jí § 14 odst. 6 správního fiádu net˘ká. Tento
závûr je ov‰em ponûkud alibistick˘: § 14 odst. 6
nahrazení podjatého vedoucího ústfiedního
správního úfiadu neupravuje jen proto, Ïe posu-
zování takové podjatosti pfiímo vyluãuje. Pokud
ale Ústavní soud dospûl k závûru, Ïe tuto pod-
jatost posuzovat lze na základû ústavního po-
fiádku, mûl by téÏ vysvûtlit, jak bude podjatá
osoba (patrnû téÏ na základû nûjakého ustano-
vení ústavního pofiádku) nahrazena.

Usnesení pléna Ústavního soudu téÏ dosti
mûní roli správních soudÛ a pfii zkoumání otáz-
ky podjatosti vedoucích ústfiedních správních
úfiadÛ je posouvá z orgánÛ pfiezkumn˘ch mezi
orgány nalézací. JelikoÏ ve správním fiízení ne-
lze podjatost tûchto vedoucích zkoumat, bude
správní soud první orgán, kter˘ ji bude moci
originárnû posoudit. Tady ostatnû vyniká ab-
surdita v˘sledné konstrukce. Otázku podjatosti
vedoucího ústfiedního správního úfiadu nebude
moÏné v rámci správního fiízení vÛbec poloÏit,
aãkoliv si tfieba budou v‰ichni úãastníci (i sám
vedoucí) této podjatosti vûdomi. Bude proto
nutno správní fiízení dokonãit, a poté podat Ïa-
lobu ke správnímu soudu, kter˘ následnû
správní rozhodnutí zru‰í. Poté bude znovu roz-
hodovat tent˘Ï vedoucí, jelikoÏ zde není me-
chanismus jeho náhrady jinou osobou, a bude
následovat nová Ïaloba, a tak dále aÏ do úplné-
ho vyãerpání úãastníkÛ nebo vedoucího.

Dal‰ím dÛsledkem je faktická nezru‰itelnost
§ 14 odst. 6 správního fiádu v fiízení o konkrétní
kontrole norem pfied Ústavním soudem. Neexi-
stuje totiÏ subjekt, kter˘ by byl oprávnûn tako-
vé fiízení zahájit, neboÈ dle v˘kladu Ústavního
soudu obecné soudy tuto úpravu neaplikují.
Ústavní soud zde vytvofiil novou kategorii zá-
konné normy, kterou obecné soudy nejsou vá-
zány a nemohou ji aplikovat, a tudíÏ ani
pfiedloÏit Ústavnímu soudu k posouzení její
ústavnosti.

Za v˘znamn˘ negativní dÛsledek lze povaÏo-
vat i skuteãnost, Ïe se Ústavní soud nijak meri-
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tornû nevyjádfiil k otázkám pfiedloÏen˘m Nej-
vy‰‰ím správním soudem a nevyjasnil problém
posuzování podjatosti vedoucích ústfiedních
správních úfiadÛ.

Lze tedy shrnout, Ïe usnesení obsahuje logic-
ké chyby, je v rozporu s dosavadními interpre-
taãními postupy Ústavního soudu i se samotnou
Ústavou. Pfiesvûdãivosti usnesení dále nijak ne-
pfiispívá fakt, Ïe o zjevné neoprávnûnosti navr-

hovatele rozhodl Ústavní soud aÏ po tfiech a pÛl
letech (sic!) od pfiedloÏení vûci Nejvy‰‰ím správ-
ním soudem. Pfiedmûtné plenární usnesení tak
rozhodnû nelze zafiadit mezi pomyslné best of
Ústavního soudu. To ale není dÛleÏité – podstat-
né je, zda si správní orgány i správní soudy s do-
pady tohoto usnesení do své praxe budou umût
poradit a pfiípadnû vylouãit jeho negativní dÛ-
sledky, coÏ ukáÏe blízká budoucnost.
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Dûlba moci jako nástroj
konstitucionalismu

JI¤Í BARO·, ÚSTAVNÍ SOUD âR A FAKULTA

SOCIÁLNÍCH STUDIÍ MASARYKOVY UNIVERZITY

V BRNù

Pfiedkládan˘ ãlánek pfiedstavuje první ãást ‰ir‰í-
ho projektu genealogie a architektury konceptu
dûlby moci. Tento projekt se chce po metodolo-
gické stránce inspirovat Schmittovou sociologii
(právních) pojmÛ. Ta není bezprostfiednû orien-
tována na praktické zájmy právního Ïivota, ale
snaÏí se (1) o nalezení poslední, radikálnû syste-
matické struktury právních pojmÛ. Ov‰em na
rozdíl od koncepce sociologie právních pojmÛ
tohoto velkého nûmeckého právního teoretika
není ambicí mého daleko skromnûj‰ího pfiíspûv-
ku (2) „konsekventnost dovedená aÏ k metafy-
zice a teologii“, kdy si Schmitt v tomto druhém
kroku klade za cíl „odhalenou systematickou
pojmovou strukturu srovnávat s pojmov˘m
zpracováním sociálních struktur urãité epo-
chy“.1 Tato práce prostû a jednodu‰e pfiedpo-
kládá, Ïe v modernitû nastal pfiechod od
monarchistické my‰lenky legitimity k my‰lence
demokratické, podle níÏ ve‰kerá moc spoãívá
v konstitutivní moci lidu.2 Bez ohledu na kon-
krétní státní formu ãi formu vlády3 urãitého po-
litického spoleãenství dává dûlba moci smysl
jen v rámci ‰ir‰í teorie konstitucionalismu, jenÏ je
spojován (nikoliv ov‰em v˘luãnû, a pokud ano,
tak podle mnoha autorÛ neprávem) s omezením
v˘konu státní moci. Konstitucionalismus ov‰em
transformuje jak monarchie, tak demokracie do
podoby konstituãní monarchie a ústavní demo-
kracie.4 JelikoÏ se alespoÀ v západní civilizaci
v prÛbûhu posledních staletí konstitucionalis-
mus dokázal prosadit, mohou v ní existovat
pouze umírnûné, tj. liberální varianty monar-

chií, a pfiedev‰ím pak demokracií; moderní po-
litické reÏimy totiÏ zároveÀ odpovídají touze li-
du vládnout si sám sobû. Aã lid zÛstává
suverénní, jeho vláda skrze rÛzné orgány moci
konstituované zÛstává omezená, a to ústavou.

Konstitucionalismus je nutno odli‰ovat od
konstitucionismu, kter˘ odkazuje k pfiilnutí
k ustanovením (ãi dokonce nûkdy i k duchu)
ústavního textu a ústavního pofiádku. Podobnû
jako konstitucionalismus mÛÏe i konstitucionis-
mus omezovat v˘kon vládnutí, nikoliv ov‰em
je‰tû zpÛsobem jako konstitucionalismus.5 Ten
totiÏ vyÏaduje pfiilnutí nikoliv k jakémukoliv
ústavnímu textu ãi pofiádku, n˘brÏ k takov˘m
ústavním principÛm, v jejichÏ jádru je respekt
k hodnotû lidské dÛstojnosti, zakládající cel˘
systém základních práv. V pfiedváleãném obdo-
bí, kdy v my‰lení tehdej‰ích liberálÛ (je‰tû) ne-
hrála hlavní roli dÛstojnost, ale svoboda,
oznaãil Schmitt tuto lidskoprávní sloÏku konsti-
tucionalismu za základní distribuãní princip li-
berálního právního státu. Podle Schmitta ov‰em
existuje je‰tû druh˘ princip, organizaãní, kter˘
zaji‰Èuje, Ïe jakékoliv uÏití státní moci je vyme-
zitelné a podrobené pfiezkumu. Tímto princi-
pem je právû princip dûlby moci.6 Jinak fieãeno,
ústavní limity, se kter˘mi pfiichází konstitucio-
nalismus, se t˘kají (a) rozsahu autority a me-

1 Schmitt, C. Politická theologie. Praha: Oikoymenh, 2012, s. 37.
2 Baro‰, J. Cesty k suverenitû lidu: nástin genealogie jednoho

konceptu. âasopis pro právní vûdu a praxi, 2013, vol. XXI, 
no. 1, s. 1–10.

3 Viz Filip, J., SvatoÀ, J., Zimek, J. Základy státovûdy. Brno: MU,
2000, s. 94n.

4 Schmitt, C. Constitutional Theory. Durham: DUP, 2008, s. 235.
5 Murphy, W. F. Constitutional Democracy. Baltimore: JHUP, 2007,

s. 15n. Jinak fieãeno, v‰echny státy mají ústavu v urãitém
minimálním smyslu slova, která se skládá z pravidel a norem,
jeÏ vytváfií, strukturují a definují limity (ãi jejich absenci) vládní
moci a autority. 

6 Schmitt, op. cit. sub 4, s. 220.
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chanismu v˘konu státní moci a (b) základních
práv.7 Úkolem konstitucionalismu je v‰ak nejen
omezit, ale téÏ zlep‰it vládnutí.8 To mûní cel˘
pohled na ústavu: její základní funkce není ãis-
tû jen negativní, tj. omezit moc vlády (govern-
ment) tím, Ïe se nûkterá rozhodnutí vyjmou ze
zákonodárného procesu, ale jde jí stejnû tak
o posílení schopnosti státu vládnout a fie‰it ko-
lektivní problémy. Z této dvojí perspektivy bych
se rád na fenomén dûlby moci podíval. V první
ãásti své práce (1) rozvinu v návaznosti na ame-
rického politického filosofa a ústavního právníka
Stephena Holmese pohled na konstitucionalis-
mus jako na nástroj jak vytvofiit efektivní zpÛ-
sob vládnutí, abych se v druhé ãásti (2) zamûfiil
na to, jak vymezit koncept dûlby moci a s ním
vût‰inou spojovan˘ princip brzd a protiváh
a jak cíli efektivnímu vládnutí princip dûlby
moci napomáhá.

Konstitucionalismus jako opora
vládnutí

Aby ústava byla pro spoleãenské elity pfiijatel-
ná, musí jim slouÏit, b˘t pro nû v jistém slova
smyslu v˘hodná. Jinak totiÏ nelze vysvûtlit, proã
by elity byly ochotny uloÏit si samy sobû urãitá
omezení. Konstitucionalismus ukládá elitám
omezení v podobû jakéhosi vy‰‰ího (ústavního)
práva, které nemohou unilaterálnû zmûnit, stej-
nû jako toto vy‰‰í právo nemÛÏe b˘t zmûnûno
standardní demokratickou procedurou. Realis-
mus v ústavní teorii dle Holmese velí k uznání
toho, Ïe ústavní brzdy politické moci se vynofii-
ly a pfieÏily jen tehdy, kdyÏ slouÏily, ãi se zdálo,
Ïe slouÏily, zájmÛm jednotlivcÛ spojen˘ch
s dobfie organizovan˘mi spoleãensk˘mi silami.9
Není moÏné porozumût ústavním omezením,
pokud by jejich hlavním cílem bylo jen to, aby
z nich profitovali slabí tím, Ïe blokují jednání
siln˘ch. Jejich sebe-omezení musí smûfiovat
k rÛstu jejich moci. PakliÏe by omezená moc ni-
kdy neprodukovala je‰tû vût‰í moc, ústavy by
nikdy nehrály tak v˘znamnou roli, jeÏ jim v po-
litickém Ïivotû pfiisuzujeme. Elity si ukládají
omezení, protoÏe tím získávají více bezpeãí, bo-
hatství, území, spolupráce a moci.10 Proto jsou
si také ochotny ukládat nové a nové limity své
moci. Tímto zpÛsobem lze napfi. vysvûtlit, proã
jsou v ústavní demokracii pfiijímány periodicky
opakované volby. Rizika spojená se setrváním
v úfiadu pfievy‰ují ztráty spojené s jeho opu‰tû-
ním. Neúspû‰ní kandidáti b˘vají uti‰eni vidi-
nou budoucích voleb, a proto se nemusí
uchylovat k násilí. Zásadním dÛvodem, proã si
elity dobrovolnû ukládají omezení, je to, Ïe se
takto mobilizuje spolupráce mas pfii dosahová-
ní nejnaléhavûj‰ích cílÛ elit. Za ústavní demo-

kracií tak v podstatné mífie stojí strategické kal-
kulace mocn˘ch politick˘ch aktérÛ. Ti jednak
(a) mají zájem uãinit své jednání pfiedvídatel-
n˘m (pro moÏnost kooperace) a zároveÀ (b) ak-
ceptují systém zaloÏen˘ na principu rovnosti
pfied zákonem, pokud je spoleãnost sloÏena
z mnoÏství urãitou moc drÏících skupin, pfii-
ãemÏ Ïádná z nich nemÛÏe získat nadvládu nad
ostatními.11

Smyslem ústavy je proto ustavit trvalou vlá-
du, která pfiivede zemi k prosperitû. Jde tak
o uspofiádání vlády, které by zajistilo ideálnû
politické a ekonomické vzkvétání zemû, mini-
málnû pak zabránilo její dezintegraci. Jakékoliv
uspofiádání vlády je vÏdy spojeno s jist˘m 
omezením moci elit. To se ale z dlouhodobé per-
spektivy ukazuje b˘t (pro nû) daleko v˘hodnûj-
‰í. Omezená vláda je (ãi mÛÏe b˘t) mocnûj‰í neÏ
vláda neomezená.12 Aã se mÛÏe zdát, Ïe typické
liberální instituce, jako napfi. dûlba moci, brání
rychlej‰ímu a efektivnûj‰ímu fie‰ení problémÛ,
historická zku‰enost svûdãí o opaku. Tato pozi-
tivní a (Ïádoucí cíle) umoÏÀující stránka liberál-
ního konstitucionalismu b˘vá ov‰em zoufale
ãasto opomíjena. Konstitucionalismus b˘vá
chápán toliko negativnû jako preventivní a pfii-
brzìující nástroj. JiÏ se nebere v potaz to, Ïe
úkolem omezení vládnoucích je usnadÀovat
vládnutí. Ústavy tu nejsou pouze od toho, aby
omezily vládu a zabránily tyranii, ale také od
toho, aby vybudovaly moc, vedly ji k sociálnû
Ïádoucím cílÛm a zabraÀovaly sociálnímu cha-
osu a útlaku ze strany soukrom˘ch osob.13

Ústava by mûla napomáhat fie‰ení celé fiady po-
litick˘ch problémÛ, nikoliv jen zabraÀovat usta-
vení tyranie, aã je samozfiejmû pravdou, Ïe
vût‰ina liberálÛ se snaÏila zabránit ustavení hy-
pertrofované a arbitrární vládû, která by utlaão-
vala jednotlivce i sociální skupiny. Boj proti
tyranii je pouze jedním prvkem liberalismu.14

Ústava se rozhodujícím zpÛsobem podílí téÏ na
budování státu. Jejím cílem je ustavit takov˘
systém, kter˘ by uãinil rozhodování rozumnûj-
‰ím, a snadnûj‰ím uãit se z chyb a korigovat je.
Liberální instituce tak zvy‰ují schopnost státu
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7 Waluchow, W. Constitutionalism. The Stanford Encyclopedia of
Philosophy (Winter 2012 Edition), E. N. Zalta (ed.), URL:
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8 Murphy, W. F., Fleming, J. E., Barber, S. A., Macedo, S.
American Constitutional Interpretation. New York: Foundation
Press, 2012, s. 45.

9 Holmes, S. Constitutions and Constitutionalism. In: The Oxford
Handbook of Comparative Constitutional Law. Eds. M.
Rosenfeld and A. Sajó. Oxford: OUP, 2012, s. 192.

10 Holmes, op. cit., s. 198.
11 Viz Holmes, S. Lineages of the Rule of Law. In: Democracy and

the Rule of Law. Eds. J. M. Maravall and A. Przeworski.
Cambridge: CUP, 2003, s. 19–60.

12 Holmes, S. Passions and Constraint. On the Theory of Liberal
Democracy. Chicago: The University of Chicago Press, 1995, s. IX.

13 Holmes, op. cit. sub 12, s. 6.
14 Ibid., s. 18.
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mobilizovat zdroje pro naplnûní kolektivních
úãelÛ. Neexistuje-li siln˘ stát, nemohou b˘t ani
zaji‰tûna liberály tolik cenûná pfiirozená (lidská)
práva.15 Pouze siln˘ stát mÛÏe ochránit slabé
pfied siln˘mi. Liberalismus nevznikl jen jako
protest proti státní moci, ale také jako protest
proti nedostatku státní moci, neschopné chránit
soukromé osoby. Zaji‰tûní osobní svobody
a vládní kapacity se navzájem posilují. Liberál-
ní instituce jako napfi. soukromé vlastnictví,
smluvní svoboda ãi svoboda projevu zvy‰ují
schopnosti státu fie‰it kolektivní problémy.

Úkolem v‰ech ústavních omezení je v pod-
mínkách moderních ústavních demokracií v ko-
neãném dÛsledku posilovat demokracii. Vût‰ina
(dobr˘ch) teoretikÛ byla dle Holmese schopna
integrovat suverenitu lidu a konstitucionalis-
mus. AÏ ústava totiÏ umoÏÀuje, aby se demo-
kracie realizovala v praxi. Právû proto, Ïe je
zdûdûna od pfiedchozích generací, pomáhá
ústava – paradoxnû – institucionalizovat a sta-
bilizovat demokracii.16 Pfiítomná realizace v˘-
konu suverenity lidu pfiedpokládá nutnû pfiijetí
jist˘ch závazkÛ z minulosti, ledaÏe by snad pfií-
tomná generace nechtûla demokracii dále usku-
teãÀovat. Jinak musí nezbytnû pfiijmout jistá
omezení sebe samé. Ostatnû tato omezení jsou
právû v˘razem svobody a moci suverénního li-
du, strategií, jak si je uchovat. JestliÏe se v‰ak
pfiítomná generace pokusí fie‰it své problémy
sama, snadno se nakonec pfiipraví o svou moc
a svobodu. Autonomie vyÏaduje v jistém slova
smyslu heteronomii. ByÈ ústava ztûÏuje jisté
volby pfiítomné generace, ãiní tak se zfietelem ke
generacím následujícím. A vût‰inou i pro dobro
generace pfiítomné. Procedury a instituce pfiija-
té kdysi v minulosti ulehãují dosahování sou-
ãasn˘ch cílÛ. Zdûdûná demokratická ústava
mÛÏe napomoci institucionalizovat a stabilizo-
vat demokracii, jeÏ ãiní vládce odpovûdné lidu.
ZpÛsobuje, Ïe vût‰inu rozhodnutí momentální
vût‰iny bude moÏno revidovat. ByÈ musí zabez-
peãit dostateãn˘ prostor pro manévrování, ino-
vaci a reformu, nûkter˘m volbám musí b˘t
bránûno, jestliÏe by mohly obûtovat budoucnost
nutnû omezené perspektivû pfiítomné generace.
Aãkoliv generace tvÛrcÛ ústavy nemÛÏe nikdy
zcela zabránit budoucím zmûnám podstatn˘ch
náleÏitostí politického systému, mÛÏe je ales-
poÀ brzdit. Pfiítomná generace ani nemÛÏe b˘t
pouh˘m otrokem generace minulé. Proces kon-
strukce ústavy totiÏ nikdy nekonãí, neboÈ k je-
jím podstatn˘m inovacím dochází postupnou
zmûnou jejího v˘kladu. Aby mohla vláda lidu
pfietrvat, musí ústava zaji‰Èovat, aby se budoucí
generace mohly kriticky vyslovit k volbám 
generace souãasné a v pfiípadû potfieby je také
revidovat.

Podle otcÛ moderního konstitucionalismu by
politická autorita lidu mûla pfieváÏit nad poli-
tickou autoritu vlády, jejíÏ akty se mohou (nû-
kdy) dostat do rozporu s ústavou.17 Otcové
konstitucionalismu byli ãasto pohor‰eni fungo-
váním parlamentÛ, jeÏ si v rané modernitû ná-
rokovaly suverenitu. Základním nástrojem
konstitucionalismu jim byla reprezentace, ne-
zbytná pro vylouãení útlaku ze strany vlády
a zabezpeãení efektivního vládnutí.18 Díky peri-
odick˘m volbám závisí reprezentanti na lidu
a právû tato závislost je hlavním zpÛsobem kon-
troly vlády. Sama o sobû v‰ak nestaãí, protoÏe
uplatÀování moci z nich smazává postoje, jeÏ si
osvojili pod vlivem zpÛsobu, jak˘m byli zvole-
ni,19 a tak je potfieba dal‰ích podpÛrn˘ch opat-
fiení.20 Z nich hlavní je princip brzd a protiváh,
spojovan˘ automaticky vût‰inou autorÛ s prin-
cipem dûlby moci.21 Soustfiedûní celé zákono-
dárné, v˘konné a soudní moci v jednûch rukách
je definicí tyranie.22 Autoritu je nutno svûfiit
konkurujícím si orgánÛm. Jinak by totiÏ kon-
centrovaná moc mohla svévolnû zasahovat do
svobodné sféry jednotlivce. Aby ji nebylo moÏ-
né zneuÏít, musí jedna moc klást meze jiné mo-
ci.23 Princip dûlby moci ov‰em nemá jen tento
negativní v˘znam, ale hraje pozitivní a dyna-
mickou roli v institucionálním designu.24

UmoÏÀuje efektivnûj‰í distribuci a organizaci
vládních funkcí. Je vnitfiní, nerepublikánskou
strukturou republiky a zabezpeãuje lep‰í v˘kon
moci. Kromû jeho vymezení bych i tuto jeho
dvojí roli v ústavní demokracii rád v následují-
cí ãásti svého pfiíspûvku naznaãil.

Dûlba moci a brzdy a protiváhy

Hodnoty jako spravedlnost, svoboda ãi rovnost
nejsou „samovykonatelné“, n˘brÏ vyÏadují ke
své praktické realizaci urãité institucionální
struktury a procesy. Stejnû jako ony hodnoty by-
ly tyto struktury a procesy velk˘m tématem po-
litického my‰lení na‰í civilizace a stojí v jádru
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normativní teorie konstitucionalismu. Jak vy-
pl˘vá jiÏ z v˘‰e fieãeného, nejdÛleÏitûj‰í podpo-
rou ústavní demokracie je kromû konceptu
reprezentativní demokracie doktrína dûlby mo-
ci.25 Tato doktrína hrála zásadní roli jak ve fran-
couzské revoluci, tak v americké revoluci,
v˘znaãn˘ch momentech historie moderního
konstitucionalismu.26 Historie této doktríny je
ov‰em daleko star‰í. Vznikla jako alternativa
doktrínû smí‰ené, resp. vyváÏené vlády, jeÏ mû-
ly pÛvod v antice a stály v centru debat anglic-
k˘ch konstitucionalistÛ 17. století.27 V tomto
boufilivém období se objevila potfieba nové
ústavní teorie, jelikoÏ pfiedstava vlády zaloÏené
na smûsi krále, ‰lechty a lidu pfiestala odpovídat
realitû. Proces pfiechodu od starovûké doktríny
smí‰eného zfiízení k moderní doktrínû byl
ov‰em postupn˘. Dvûma hlavními kroky této
transformace byl (1) dÛraz na to, Ïe kaÏd˘ or-
gán státu musí b˘t omezen na vykonávání urãi-
té funkce a (2) objevení se nezávislé soudní
moci. První krok byl dosaÏen v 17. století, dru-
h˘ aÏ ve století následujícím. Stejnû jako teorie
smí‰eného zfiízení se doktrína dûlby moci snaÏi-
la ãelit absolutismu zabránûním tomu, aby moc
byla koncentrována v jednom orgánu státu.

âistá doktrína dûlby moci28 byla zaloÏena na
pfiedstavû, Ïe pro ustavení a udrÏení politické
svobody musí b˘t vláda (government) rozdûlena
(a) do tfií sloÏek,29 pfiiãemÏ kaÏdé z nich musí
odpovídat (b) urãitá funkce, zároveÀ ale Ïádná
z tûchto sloÏek nesmí zasahovat do funkcí dal-
‰ích dvou. A koneãnû (c) osoby, jeÏ vytváfiejí ty-
to tfii vládní orgány, musí b˘t ponechány od
sebe navzájem oddûlené a musí b˘t odli‰né tak,
aby Ïádná osoba nebyla nikdy neÏ ãlenem jed-
né vládní sloÏky. Pokud budou tato doporuãení
dodrÏována, bude podle ãisté doktríny dûlby
moci kaÏdá sloÏka vlády zadrÏovat (potenciál-
nû) arbitrární v˘kon moci sloÏkami ostatními.
JelikoÏ je omezena na v˘kon své funkce, nebu-
de Ïádná z tûchto vûtví moci vykonávat nepfií-
pustnou kontrolu ãi vliv na vûtve dal‰í. âistá
doktrína dûlby moci tak zastává ãistû jen nega-
tivní pfiístup k mocensk˘m brzdám mezi jedno-
tliv˘mi vûtvemi vlády. Pouhá existence
nûkolika autonomních orgánÛ se specifick˘mi
funkcemi je podle ní dostateãn˘m zamezením
hrozby koncentrace moci. Jednotlivé sloÏky vlá-
dy nemusí aktivnû brzdit ty ostatní, protoÏe by
tak zasahovaly do funkcí ostatních sloÏek. Prob-
lémem ãisté doktríny dûlby moci ov‰em je, Ïe
neumoÏÀuje fie‰it situaci, kdy jedna vûtev moci
ãi jedna skupina lidí, ktefií tfiímají otûÏe moci,
pfiekraãuje svou pravomoc a vykonává neo-
právnûnû svou moc zasahováním do funkcí dal-
‰ích vûtví. Ostatnû ãistá dûlba moci vedla jiÏ
v prÛbûhu 17. století k patu, a proto bylo tfieba

najít vhodnou alternativu, která by ov‰em za-
chovala pfiitaÏlivé rysy této doktríny.30 Bylo tfie-
ba najít zpÛsob jak pfiekonat negativní pfiístup
k brzdám arbitrární moci. Jako vhodné fie‰ení se
ukázalo pfiijetí nûkter˘ch elementÛ star‰í teorie
smí‰ené vlády. Tak do‰lo k zásadní modifikaci
doktríny dûlby moci, která je od té doby vÏdy
spojována s doktrínou brzd a protiváh.

Vãlenûní pozitivních brzd (v˘konu moci) do
doktríny dûlby moci znamenalo, Ïe kaÏdé sloÏ-
ce vlády byla dána moc vykonávat jist˘ stupeÀ
pfiímé kontroly nad sloÏkami ostatními tím, Ïe
kaÏdá z nich byla autorizována hrát urãitou ro-
li ve v˘konu funkcí dal‰ích dvou. Toto zasaho-
vání je v‰ak pfiesnû vymezené. Proto je moÏno
fiíct, Ïe základní my‰lenka rozdûlení funkcí vlá-
dy vlastní doktrínû dûlby moci zÛstala zachová-
na, modifikována byla jen tím, Ïe kaÏdá z vûtví
vlády mÛÏe vykonávat jist˘ díl autority ve
v‰ech tfiech funkcích vlády. K tomu do‰lo v prv-
ní polovinû 18. století, kdy my‰lenky doktríny
dûlby moci byly propojeny s teorií smí‰ené vlá-
dy, z ãehoÏ vze‰la teorie brzd a protiváh. Za-
tímco podle teorie smí‰ené vlády mûly
jednotlivé sloÏky vlády sdílet v˘kon funkcí,
v nové doktrínû mûla kaÏdá vûtev mít svou spe-
cifickou funkci, aãkoliv se v oné dobû kaÏdá vû-
tev vlády podílela na zákonodárné funkci.31

ZároveÀ by mûla mít kaÏdá vûtev moÏnost po-
zitivnû pÛsobit na postoje dal‰ích dvou vûtví.
V Anglii byla tato teorie aplikována na instituce
smí‰ené monarchie, pozdûji v‰ak byla adapto-
vána na jinou sadu institucí, v nichÏ monarcha
a dûdiãná aristokracie nebude jiÏ hrát Ïádnou
roli. Tak napfi. Montesquieu mûl daleko jasnûj‰í
pohled na oddûlení zákonodárné a v˘konné
moci a dÛleÏitá byla téÏ jím zdÛrazÀovaná rov-
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26 Srov. Matteucci, N. Lo Stato moderno. Bologna: Il Mulino, 2011,
s. 147nn.

27 U ¤ekÛ má pÛvod ideál smí‰eného (mixed) zfiízení, jehoÏ cílem
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vlády, aby jeden nevnucoval svou vÛli ostatním. Pfiedpokládá
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28 Ibid., s. 14.
29 PÛvodnû byly ale vláda (tj. nejvy‰‰í státní orgány, resp. státní

moc) rozdûleny do dvou sloÏek (resp. do dvou vûtví vlády, tzv.
branches of government, tyto termíny dále pouÏívám
promiscue), pfiiãemÏ trojãlenûní se stalo v‰eobecnû
akceptovan˘m aÏ v první polovinû 18. století. Jen dva orgány
jsou totiÏ schopny efektivnû zabránit tomu tfietímu, aby
nepfiekraãoval rozsah sv˘ch kompetencí. Vznik tfií oddûlen˘ch
sloÏek vlády reflektoval téÏ rostoucí potfiebu dûlby práce
a specializace orgánÛ a poÏadavek, aby v procedurách rÛzn˘ch
státních orgánÛ byly ztûlesnûny vÏdy jiné hodnoty a aby byly
rÛzné spoleãenské zájmy reprezentovány v oddûlen˘ch vûtvích
vlády.

30 Ibid., s. 57.
31 Ibid., s. 79.
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nost soudní funkce s funkcemi ostatními.32 Po-
dafiilo se mu transformovat teorii smí‰ené vlády
do sady brzd a protiváh v systému orgánÛ od-
dûlen˘ch podle funkcionálního základu.33 Aã-
koliv první americké státy explicitnû odmítaly
teorii brzd a protiváh, historické okolnosti pfii-
nutily Ameriãany opustit pÛvodnû preferova-
nou doktrínu ãisté dûlby moci. Byla to ale aÏ
federální ústava, v níÏ najdeme obsaÏenu no-
vou a specificky americkou kombinaci dûlby
moci a brzd a protiváh.34 Zatímco v Anglii byla
dûlba moci nutn˘m, ale podfiízen˘m elementem
systému, v nûmÏ se tfii tfiídy brzdí a vyvaÏují na-
vzájem, v Americe se brzdy a protiváhy staly
nutn˘m, ale podfiízen˘m elementem systému,
v nûmÏ funkcionálnû rozdûlené sloÏky vlády si
na sobû udrÏují svou nezávislost. DÛleÏitou v˘-
vojovou etapou byla aplikace doktríny brzd
a protiváh v podmínkách parlamentní vlády,
v nichÏ byla tato doktrína aplikována nejprve
jako nástroj zaji‰tûní vyvaÏování mezi vládou
a parlamentem. Pozdûji byla ale ãasto spoleãnû
s doktrínou dûlby moci opou‰tûna ve prospûch
teorie suverenity parlamentu. Ta je v‰ak konsti-
tucionalisty odmítána, neboÈ v‰echny konstitu-
ované autority by mûly b˘t podfiízeny
konstitutivní autoritû. Pfiesto nemusí b˘t odli‰e-
ní konstituované a konstitutivní moci nezbytnû
kombinováno s teorií dûlby moci, neboÈ stejnû
jako je legislativní moc podfiízena konstitutivní
moci, mûla by b˘t exekutivní moc podfiízena zá-
konodárné moci, ãímÏ je hierarchie mocí zacho-
vána. Ránu hierarchii mocí ov‰em zasadil objev
a rozkvût ústavního soudnictví. 

V americké právní doktrínû i judikatufie Nej-
vy‰‰ího soudu se v souvislosti s doktrínou dûl-
by moci objevily dvû soupefiící ‰koly my‰lení,
formalismus a funkcionalismus. Zatímco podle
formalistÛ35 mají b˘t otázky horizontální vlád-
ní struktury fie‰eny odkazem na pozitivní sadu
pravidel (tj. dle textu ústavy, resp. podle nûkte-
r˘ch autorÛ odkazem na pÛvodní chápání jejího
textu), nikoliv podle úãelÛ jednotliv˘ch pravi-
del, podle funkcionalistÛ mají b˘t tyto struktu-
rální otázky vlády fie‰eny ve svûtle vyvíjejících
se principÛ, jejichÏ cílem je rozvíjet poslední
úãely, na nichÏ spoãívá systém dûlby moci. For-
malisté pfiedpokládají, Ïe v ústavní struktufie je
zakotveno striktní oddûlení mocí. To rozhodují-
cím zpÛsobem omezuje oprávnûní Kongresu
strukturovat vládu. Naproti tomu funkciona-
listé pfiedpokládají ‰iroká oprávnûní Kongresu,
pokud pfiíslu‰né nastavení zachovává rovnová-
hu moci.36 Souãasná dûkanka Stanford Law
School, M. Elizabeth Magillová, ov‰em ve svém
vlivném ãlánku upozornila, Ïe existuje latentní
konsensus mezi tûmito dvûma soupefiícími ‰ko-
lami. Podle nûj je úãelem principu dûlby moci

zabránit jedné vládní instituci nadmûrnû aku-
mulovat moc. Prostfiedkem k dosaÏení je pak
rozpt˘lení tfií vládních mocí do rozdíln˘ch in-
stitucí, z nichÏ kaÏdá by byla vybavena mocí
chránit sebe samu a dohlíÏet na ty ostatní.37 Ji-
nak fieãeno, konsensus se dot˘ká jak cílÛ, tak
prostfiedkÛ. Problémem ov‰em je, Ïe se toto spo-
leãné jádro snaÏí obsáhnout zároveÀ dvû kon-
cepce, oddûlení funkcí a rovnováhu moci, které
mají odli‰n˘ historick˘ pÛvod a docela obtíÏnû
vytváfiejí harmonick˘ celek. Není pravdou, Ïe
funkcionální oddûlení mocí nutnû vytváfií napû-
tí a soupefiení mezi vládními orgány, vedoucí ke
stavu rovnováhy. Tfii sloÏky vlády téÏ nejsou
jednodu‰e (mocemi) v rovnováze.

V souãasn˘ch ústavách je pfiítomno jak insti-
tucionální oddûlení funkcí vlády, tak modifiko-
vaná verze doktríny smí‰eného zfiízení
(vyvaÏování moci, nikoliv ov‰em jiÏ mezi rÛz-
n˘mi spoleãensk˘mi tfiídami). Formalisté
a funkcionalisté se od sebe li‰í tím, Ïe formalisté
kladou dÛraz na oddûlení funkcí, zatímco funk-
cionalisté na rovnováhu moci. K vyvaÏování má
dojít mezi funkcionálnû oddûlen˘mi instituce-
mi, ov‰em odpovûì na otázku, jak mohou b˘t
tyto instituce v rovnováze, zÛstává hádankou.
Stejnû tak je nejasn˘ mechanismus, skrze kter˘
by se této rovnováhy mûlo dosáhnout.38 Samot-
né pfiidûlení vládních funkcí jednotliv˘m sloÏ-
kám moci totiÏ je‰tû mezi nimi nevytváfií
soutûÏivost a napûtí, a tím rovnováhu. Aã roz-
voj specifické institucionální identity jednotli-
v˘ch sloÏek vlády (napfi. pro soudnictví je
typická zvlá‰tní odbornost a jisté opovrÏení ve
vztahu k rozhodování zákonodárné a v˘konné
moci) mÛÏe podporovat toto napûtí a soutûÏi-
vost, je otázkou, zda jejich zdrojem je funkcio-
nální rozdûlení v˘konu moci, a nikoliv jen
existence více oddûlen˘ch institucí sama o sobû.
Neplatí ani to, Ïe funkcionální rozptyl moci do
rÛzn˘ch sloÏek sám o sobû vede k jejich vyva-
Ïování. Tato teze spoãívá na pfiedstavû, Ïe
v‰echny tfii moci mají pfiibliÏnû stejnou sílu, coÏ
oãividnû neplatí, a zároveÀ neposkytuje Ïádn˘
analytick˘ nástroj, jak jednotlivé moci srovná-
vat a dojít k závûru o tom, Ïe se nacházejí 
v rovnováze. 
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37 Magill, M. E. The Real Separation in Separation of Powers Law.
Virginia Law Review. Vol. 86, no. 6, 2000, s. 1130. Z jejího textu
dále vycházím.

38 Magill, op. cit., s. 1166nn.
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Podle Magillové vedou tyto dvû doktríny
k odli‰n˘m odpovûdím:39 zatímco podle doktrí-
ny oddûlení funkcí by soudy mûly vynucovat
rozdûlení tfiech funkcí vládnutí do tfií sloÏek vlá-
dy (hlavním nebezpeãím je proto v˘kon více
neÏ jedné funkce jednou ze sloÏek vlády: smí‰e-
ní funkcí je nepfiípustné), podle doktríny rovno-
váhy moci by se soudy mûly snaÏit pfiedev‰ím
o udrÏení rovnováhy skrze vyvaÏování mezi
jednotliv˘mi sloÏkami vlády (soudy by mûly
zru‰it jakoukoliv normu, která by podkopávala
soutûÏivost a napûtí mezi mocemi). NejenÏe 
tyto doktríny vedou k odli‰n˘m normativním
pozicím, ale dal‰ím, a moÏná je‰tû vût‰ím pro-
blémem je, Ïe se nekladou otázky po jejich
smyslu.40 Tak napfi. (1) odpÛrci mí‰ení vládních
funkcí málokdy udávají dÛvody, proã je tato
praxe tak nebezpeãná. Oddûlení funkcí nezna-
mená totiÏ je‰tû rozptyl moci, jelikoÏ tento 
nevyÏaduje funkcionální (postaãuje jen institu-
cionální) oddûlení moci. Jedno z ãast˘ch ospra-
vedlnûní, tzv. koordinaãní teze (tfii rÛzné
instituce se musí shodnout pfiedtím, neÏ vláda
mÛÏe zpÛsobit újmu jednotlivci; oddûlení funk-
cí má tak zabránit svévoli), podle Magillové ta-
ké selhává,41 neboÈ nevysvûtluje, proã je
nezbytná institucionální dûlba vládních funkcí.
Navíc je zaloÏena na nerealistické pfiedstavû od-
dûleného v˘konu zvlá‰tních funkcí, pfiiãemÏ
v˘konná a soudní moc si mÛÏe kdykoliv uãinit
úsudek o moudrosti legislativního fie‰ení a tím
pak zabránit (negativnímu) vlivu arbitrárního
zákona na jednotlivce. KaÏdá z mocí prostû ne-
vykonává stejn˘m zpÛsobem funkci nezávislé
tvorby státních politik. Dal‰í ospravedlnûní, za-
loÏené na my‰lence právního státu (tj. na oddû-
lení tvorby práva od jeho implementace),
s sebou nese také jisté obtíÏe,42 jelikoÏ pfiedpo-
kládá schopnost Ïivotaschopnû a ucelenû rozli-
‰it mezi funkcemi vlády a neozfiejmuje, proã by
tyto funkce mûly b˘t odli‰eny na úrovni jedno-
tliv˘ch sloÏek vlády. Stejnû tak nejist˘ je (2) v˘-
znam doktríny brzd a protiváh, kdy nebyl
vypracován nûjak˘ standard, podle nûhoÏ by
bylo moÏno urãit, zda má jedna moc pfiíli‰nou
moc, a proto by mûla b˘t vyvaÏována. Navíc ani
popis mechanismu, kter˘ umoÏÀuje soutûÏ
a napûtí mezi vládními institucemi, není pfiíli‰
rozpracován. 

Velkou zásluhou M. Elizabeth Magillové je to,
Ïe upozornila na mnohé konceptuální nejasnos-
ti spjaté s koncepty jako dûlba moci a princip
brzd a protiváh. Pfiesto nelze podle mého názo-
ru podceÀovat pozitivní vliv, kter˘ jejich mix
mûl z hlediska dlouhodobé perspektivy. Aã ten-
to mix mÛÏe b˘t také korumpován, kdyÏ ãleno-
vé formálnû oddûlen˘ch mocí se neformálnû
dohodnou na jim vyhovujícím fie‰ení,43 pfiiãemÏ

jimi dohodnut˘ status quo napomáhá urãité
spoleãenské skupinû a urãit˘m organizovan˘m
zájmÛm se dlouhodobû udrÏet u moci a pone-
chat si privilegované postavení, nelze opomíjet
ani ty momenty, kdy kombinace dûlby moci
a brzd a protiváh pfiispûla ke zlep‰ení vládnutí.
ByÈ v omezené, ale jistû v podstatné mífie po-
mohl tento mix dvou doktrín zabránit nakonec
mnoha zásahÛm do svobodné sféry jednotlivce.
Zvlá‰tû negativní konstitucionalisté vyzdvihují
to, Ïe jsme se díky nûmu vyhnuli pfiíli‰né kon-
centraci moci. V koneãném dÛsledku se v‰ak
dûlba moci spojená se systémem brzd a proti-
váh ukázala b˘t pozitivním a dynamick˘m prv-
kem institucionálního designu.44 Dûlba moci je
sama o sobû zpÛsobem dûlby práce, jenÏ umoÏ-
Àuje efektivnûj‰í rozdûlení a organizaci vládních
funkcí; tak napfi. nezávislé soudnictví bylo za-
vedeno ne proto, aby omezovalo moc, n˘brÏ
aby zvût‰ilo schopnosti vládnutí. Specializace
kromû efektivity pfiiná‰í téÏ citlivost k rÛznoro-
dosti sociálních problémÛ. KaÏdá sloÏka vlády
rekrutuje své sloÏení podle jin˘ch kritérií právû
proto, aby v rozhodování vlády bylo pfiítomno
více spoleãensk˘ch zájmÛ a perspektiv. Dûlba
moci má navíc téÏ dÛleÏitou roli z hlediska de-
mokracie (tzv. reprezentativní funkci), neboÈ
jestliÏe by ãlenové zákonodárného sboru byli
zároveÀ vykonavateli zákonÛ, hrozilo by, Ïe by
se z jejich aplikace, pakliÏe by se jim to hodilo,
vylouãili. Naopak, pokud jsou tyto moci oddû-
leny, roste podstatnû pravdûpodobnost, Ïe per-
spektiva bûÏného obãana bude reprezentována
v zákonodárném procesu. Demokracii koneãnû
stejnû tak napomáhá systém brzd a protiváh, je-
likoÏ je neustál˘m procesem, kter˘ je velice cit-
liv˘ i na informace pfiicházející zvnûj‰ka,
z vefiejného mínûní.
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39 Ibid., s. 1174nn.
40 Ibid., s. 1183nn.
41 Ibid., s. 1185nn.
42 Ibid., s. 1192nn.
43 Holmes, op. cit. sub 9, s. 213.
44 Holmes, op. cit. sub 12, s. 165.
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