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opatrovnick˘ch rad nedisponoval ve vztahu
k opatrovníku spolurozhodovacím oprávnûním. U kaÏdého soudu mûla pÛsobit jediná poruãenská rada vystupující v jakémkoliv
opatrovnickém ﬁízení v obvodu daného soudu.13
Nov˘ civilní kodex v‰ak pﬁedpokládá, Ïe opatrovnická rada bude ustavena pro kaÏdého opatrovance zvlá‰È. – Opatrovnická rada je tedy ve
svém novém obsahu institutem, s nímÏ na‰e jurisprudence dosud nemá zku‰enosti.
V ãlánku popsané v˘kladové otázky t˘kající
se opatrovnické rady, jeÏ nová právní úprava institutu opatrovnické rady nastoluje, judikatura
ãasem zodpoví. Dovolím si v‰ak systémovou
v˘tku: Právní úprava opatrovnické rady je postavena na principu dobré vÛle osob, jeÏ se pre-
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zentují jako osoby opatrovanci blízké nebo jako
jeho pﬁátelé, aniÏ by v dobû, kdy tyto osoby zvolí opatrovnickou radu, pﬁípadnû se stanou jejími
ãleny, byl nûkdo oprávnûn jejich vztah k opatrovanci pﬁezkoumat. Pﬁedpoklad jejich dobré vÛle v‰ak nemusí b˘t v nûkter˘ch pﬁípadech
naplnûn. Za takov˘ch okolností se zákonné pravidlo ochrany zájmÛ opatrovance pﬁed pﬁípadnou zvÛlí opatrovnické rady poskytované
nikoli preventivnû, ale aÏ pﬁi poru‰ení povinností opatrovnické rady nebo nûkterého z jejích
ãlenÛ, mÛÏe ukázat nedostateãn˘m.

13

Viz § 30 – § 47 dílãí novely I. ABGB, tedy císaﬁského naﬁízení
z 12. ﬁíjna 1914, ã. 296 ﬁ. z.

Jiné prameny práva
DOC. JUDR. PAVEL MATES CSC., VYSOKÁ ·KOLA
FINANâNÍ A SPRÁVNÍ PRAHA A FAKULTA SOCIÁLNù
EKONOMICKÁ UJEP ÚSTÍ NAD LABEM
Celé generace právníkÛ, kteﬁí studovali na na‰ich fakultách od poãátku minulého století do
jeho 90. let, se mohly doãíst v uãebnicích rÛzn˘ch oborÛ, Ïe pramenem kontinentálního práva jsou právní pﬁedpisy a normativní smlouvy.
BudiÏ na tomto místû pﬁipomenut rozbor pramenÛ práva, kter˘ podává F. Weyr, jedna z nejv˘znamnûj‰ích osobností právní teorie první
republiky, kter˘ zmiÀuje v˘luãnû právní pﬁedpisy a to jak pokud jde o právo ústavní, tak
i správní.1 Také WeyrÛv ãast˘ oponent, pﬁedstavitel praÏské pozitivistické ‰koly J. Hoetzel, se
pﬁidrÏoval tradiãního ãlenûní pramenÛ práva,
kdyÏ vedle právních pﬁedpisÛ, které ve svojí,
dnes klasické uãebnici, detailnû rozebíral, uvádûl také obyãejové právo, pokud se t˘ãe Slovenska, a mezinárodní smlouvy, byÈ zmiÀuje
i dal‰í souvislosti, zejména pokud se t˘ãe v˘konu dozoru a moÏnosti ru‰ení naﬁízení.2
Spí‰e jen ojedinûle se v tomto období mÛÏeme
setkat se zamy‰lením nad tím, zda neexistují také jiné prameny práva. Rakousk˘ normativista
A. Merkl v ãasto citovaném pojednání o správním právu uvádí mezi prameny práva v prvé
ﬁadû právní pﬁedpisy, pﬁipomíná v‰ak i v˘znam
tzv. soudních a správních zvyklostí, ãi konstantní judikatury, které v‰ak mají podle nûj povahu
22

pramene práva, nikoli v‰ak jakoÏto precedent,
ale jen pokud se z nûho stane obyãej. Podle prof.
Merkla v‰ak pÛsobí spí‰ motivaãnû a to vedle jin˘ch faktorÛ, které urãují faktickou realizaci veﬁejné správy.3
Bez zajímavosti není pﬁipomenout v této souvislosti paralelu, která se nabízí s platnou úpravou
správního ﬁádu, jeho § 2 odst. 4, kde je mimo jiné
formulována zásada legitimního oãekávání,
v 30. letech minulého století sice materiálnû uznávaná, ale nevyjádﬁená. Dodejme, Ïe v souãasnosti
se jiÏ v této souvislosti otevﬁenû hovoﬁí o „tendenci k precedenãnímu systému rozhodování“.4
Av‰ak ani v uãebnicích teorie státu a práva
vydan˘ch kdykoli po roce 1948 nenacházíme
v tomto ohledu nic jiného nebo nového a zÛstává tu torpidní setrvávání na dosud platn˘ch
doktrínách. Jen spí‰e v˘jimeãnû (napﬁ. P. Holländer) se aÏ koncem 80. let objevovaly i odli‰né my‰lenky.
Teprve 90. léta minulého století pﬁiná‰ejí do
tohoto stereotypu radikální zmûny a zaãínají se

1
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Weyr F.: Soustava ãeskoslovenského práva státního, Fr, Borov˘,
Praha 1924, str. 34 a 68–71; Weyr F.: âeskoslovenské právo
správní. âást obecná, Organisace veﬁejné správy a správní
ﬁízením, Brno 1922, str. 11–12.
Hoetzel J.: âeskoslovenské správní právní právo. âást
v‰eobecná, Melantrich, Praha 1934, str. 36 a následující.
Merkl. A.: Obecné právo správní, Orbis, Praha-Brno 1931,
str. 104, 114–115; není od vûci pﬁipomenout, Ïe prof. Merkl
uznával za jist˘ch podmínek i primát mezinárodního práva,
jakoÏto pramene práva.
Jemelka L., Pondûlíãková K., Bohadlo D.: Správní ﬁád.
Komentáﬁ, C. H. Beck, Praha 2011, str. 15.
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prosazovat jiné pohledy. O to se mimo jiné zaslouÏila skuteãnost, Ïe koneãnû by zﬁízen, resp.
aktivován Ústavní soud, a âeská republika zaãíná po‰ilhávat po Evropské unii. V ãlánku 10
Ústavy je stanoveno, Ïe ratifikované a vyhlá‰ené mezinárodní smlouvy o lidsk˘ch právech
a základních svobodách, jimiÏ je âeská republika vázána, jsou bezprostﬁednû závazné a mají
pﬁednost pﬁed zákonem. SvÛj nemal˘ podíl na
nov˘ch pﬁístupech má téÏ moÏnost bez pﬁekáÏek se seznamovat se zahraniãní literaturou
a judikaturou jinou neÏ ruskou.

Judikatura
V praÏské uãebnici teorie práva a právní filozofie z roku 1996 se mÛÏeme doãíst, Ïe judikáty
soudÛ vy‰‰ích sice iudex ius dicit inter partes, ale
Ïe souãasnû ovlivÀují rozhodovací praxi v obdobn˘ch pﬁípadech a mají téÏ sílu pﬁesvûdãivosti k v˘kladu zákonÛ.5
Skepse ãi opatrn˘ postoj k v˘znamu judikatury se postupnû zmûnily, protoÏe bylo tﬁeba
vyrovnat se s realitou. Ostatnû napﬁ. francouzská literatura jiÏ dávnûji hovoﬁila o droit non écrit nebo droit prétorien a obracela pozornost
k v˘znamu judikatury jakoÏto pramene práva,
ov‰em za podmínky, Ïe má znaky obyãeje.6
Princip, Ïe stejné pﬁípady mají b˘t posuzovány stejnû, patﬁí k základním zásadám kaÏdé demokratické právní kultury a právního státu,
takÏe vlastnû ani nemusí b˘t nikde expressis verbis stanoven, ale pokud se tak stane, pak platí superflumm non nocet.7 Jde tu totiÏ o zaji‰tûní velmi
závaÏn˘ch hodnot právního státu, jak˘mi jsou
právní jistota a pﬁedvídatelnost práva, které jsou
v souãasnosti skloÀovány ve v‰ech pádech.
To, Ïe by k odch˘lení od pﬁedchozí judikatury mûlo docházet jen v nezbytn˘ch pﬁípadech,
lze dovodit pﬁímo ze zákonn˘ch textÛ, napﬁ.
ustanovení § 20 zákona o soudech a soudcích
(zák. ã. 6/2002) ãi § 17–18 soudního ﬁádu správního (zák. ã 150/2002 Sb.).8
UpozorÀováno je téÏ na to, Ïe judikatura je pramenem práva v materiálním slova smyslu, pramenem de facto. V tomto smyslu chápe její
v˘znam zejména právní praxe, která ãasto argumentuje v˘znamem ustálené judikatury, zejména
pokud se t˘ãe nejvy‰‰ích soudních instancí. Podtrhován je fakt, Ïe soudy niÏ‰ích instancí se mají
pﬁidrÏovat judikatury instancí vy‰‰ích, zejména
pak nejvy‰‰ích soudÛ. Jinak judikovat mají jen
v pﬁípadû, kdyÏ jejich rozhodovací práce je nejednotná nebo se tu objevilo nové, od dosavadního
pojímání odchylné stanovisko Ústavního soudu
ãi Evropského soudu pro lidská práva.9
MoÏnost, resp. nezbytnost odch˘lení akcentují ústavní soudy ﬁady evropsk˘ch zemí. Ve
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v‰ech pﬁípadech je zdÛrazÀováno, Ïe je tﬁeba
dbát na smysl a úãel zákona a nikoli na jeho písemn˘ text. Podle nich nelze setrvat na úrovni
tzv. ústavního zkamenûní (Versteinnrungstheorie),
ale je zapotﬁebí chápat, vykládat a tvoﬁit právo
v souladu s realitou.10 Propracovaná nûmecká
teorie zde odli‰uje vázanost soudce slovy zákona (Gesetzetestreue) od pojetí zákona jako obecného v˘chodiska pro soudce (Forbildung des
Recht) a kloní se spí‰e ke druhému pojetí, coÏ jistû odpovídá stávajícím trendÛm a v˘voji.
Podle Ústavního soudu je v‰ak tﬁeba jít je‰tû
dále, kdyÏ dospûl k závûru, Ïe soud, potaÏmo
i správní orgán se musí odch˘lit od doslovného
znûní zákona, vyÏaduje-li to jeho úãel, historie
vzniku nebo nûkter˘ z principÛ majících ukotvení v ústavnû konformním právním ﬁádu.
V praxi to neznamená nic jiného neÏ to, Ïe tyto
orgány tvoﬁí právo, aã tak není vysloveno pﬁímo
a jednoznaãnû, coÏ je ostatnû pro judikaturu
Ústavního soudu charakteristické. Na druhé
stranû z toho nutnû plyne, Ïe judikatura mÛÏe
b˘t pramenem práva a to vÏdy, nastane-li shora
popsaná situace.
V literatuﬁe se mÛÏeme setkat i s pojetím,
podle nûhoÏ má judikatura, zejména vy‰‰ích
soudÛ, normativní v˘znam spí‰e zprostﬁedkovanû, pﬁi argumentaci rozhodnutí v odÛvodnûní a to hlavnû za situace, kdy je tﬁeba se od
zaÏité judikatury odch˘lit. Lapidárnû je to vyjádﬁeno konstatováním, Ïe soudcovské právo je
závazné v pﬁípadû, jestliÏe nenajdeme lep‰í
právní argument ke zmûnû judikatury.11 K tomu
dluÏno dodat my‰lenku mnohdy zatracované,
nicménû vÏdy znovu objevované osobnosti na‰í
právní teorie 20. století V. Knappa, Ïe totiÏ právní norma není pﬁedmûtem, ale v˘sledkem interpretace.12
Otázka závaznosti judikatury, resp. jejího v˘znamu jako pramene práva byla a ãasto je ná-
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Veverka V., Boguszak J., âapek J.: Základy teorie práva
a právní filozofie, Codex, Praha 1996, str. 59.
Rivero J, Waline J.: Droit administratif, Dalloz, Paris 2002,
str. 18–19; Gaudement Y.: Traité de droit administratif. Tom
1. Droit administratif général, L. G. D. J., Paris 2001, str. 5–6.
Boguszak J.: K teorii tvorby práva (hodnoty, normy, právní
principy), Právnická fakulta UK 1348–1998, jubilejní sborník,
Karolinum, Praha 1998, str. 164 a následující.
Zajímavou komparativní studii na toto téma publikovala
Kﬁiváãková J.: Pﬁedvídatelnost soudního rozhodování v civilním
ﬁízení – srovnání ãeské, slovenské a nûmecké úpravy, Právní
rozhledy 23/2001, str. 833 a následující.
Kühn, Z., Bobek M., Polãák R. (eds.): Judikatura a právní
argumentace. Teoretické a praktické aspekty práce
s judikaturou, Auditorium, Praha 2006, str. 8–9; Chalupa L.:
Právní v˘znam judikatury, Bulletin advokacie, 6/2011, str. 25;
Samková K.: K ãlánku JUDr. Lubo‰e Chalupy Právní v˘znam
judikatury, Bulletin advokacie 9/2011, str. 30.
Holländer P.: Ústavnû právní argumentace, ohlédnutí po deseti
letech Ústavního soudu, Linde, Praha 2003, str. 28–29.
Viz napﬁ. Alexy R.: A Theory of Leargumwentace.gal
Argumentation: The Theory of Rational Discourse as Theory of
Legal Justification, Oxford 1989, str. 277 a následující; Havránek
J. a kolektiv: Teorie práva, vydavatelství a nakladatelství Ale‰
âenûk, PlzeÀ 2008, str. 258.
Knapp V.: Teorie práva, C. H. Beck, Praha 2005, str. 168.
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mûtem pro rozhodování Ústavního soudu
a nutno ﬁíci, Ïe tu, jak typické, zcela jednoznaãné vodítko nenalézáme. Na jedné stranû konstatoval, Ïe nelze pﬁisvûdãit závûru, Ïe by se soud
musel pﬁidrÏovat ustálené a platné judikatury,
protoÏe soudce je vázán pouze zákonem. Jindy
v‰ak dovodil, Ïe bezdÛvodné opomenutí rozhodnutí Nejvy‰‰ího soudu mÛÏe mít rysy jurisdikãní libovÛle. Zmínit je tﬁeba i jeho
argumentaci, Ïe jiÏ uãinûn˘ v˘klad by mûl b˘t
v˘chodiskem pro rozhodování v‰ech následujících pﬁípadÛ stejného druhu, ledaÏe by do‰lo
k zji‰tûní dostateãn˘ch relevantních dÛvodÛ
podloÏen˘ch racionálními a pﬁesvûdãivûj‰ími
argumenty, ve svém souhrnu konformnûj‰ími
s právním ﬁádem jako v˘znamov˘m celkem
a svûdãícími tak pro zmûnu judikatury. Tento
postup odpovídá podle nûj poÏadavku právní jistoty, pﬁedvídatelnosti práva, ochrany oprávnûné dÛvûry v právo, tedy legitimního oãekávání
a principu formální spravedlnosti a rovnosti.13
Na normotvornou roli judikatury se ze zajímavého úhlu pohledu dívá I. Pelikánová. UpozorÀuje na rozdíl mezi kognitivním nahlíÏením
na interpretaci, pﬁi níÏ je právo pouze nalézáno,
protoÏe beztak existuje, tﬁebaÏe není pﬁímo
v normû vyjádﬁeno, a nahlíÏením skeptick˘m,
kdyÏ se interpretující drÏí toho, co stanovil zákonodárce v˘slovnû a právo dotváﬁí, resp. tvoﬁí, ãili je pramenem práva bez ohledu na to, Ïe
není zcela definitivní.14
ZmiÀováno je dále, Ïe judikatura není v kontinentálním právu normou, ale mÛÏe mít sílu
podpÛrného argumentu ãi sjednocující v˘znam,
protoÏe právû akt v jiném konkrétním pﬁípadû
je ãi mÛÏe b˘t pﬁesvûdãiv˘, nebo má v˘znam
ilustrativní.15
V˘znam judikatury jakoÏto pramene práva, ãi
pramene práva sui generis, nebo jen podpÛrného ãi jinak nepﬁímého pramene, není dnes vesmûs popírán. Opaãnû argumenty nalézáme
spí‰e jen sporadicky. Jejich autoﬁi hovoﬁí o moÏném zneuÏití soudcovského dotváﬁení práva,
nedostateãné srozumitelnosti, pﬁesnosti a ostrosti. Podle tûchto pojetí není nezbytné ﬁadit judikaturu mezi jakékoli prameny práva, protoÏe
sama právní norma zpravidla umoÏÀuje provést v˘klad práva.16 Nicménû kaÏd˘, kdo se
právem zab˘vá aÈ v praxi nebo teorii, ov‰em ví,
Ïe takov˘ stav, aã by byl ideálním a nejjednodu‰‰ím, se ve skuteãnosti objevuje spí‰e sporadicky a naopak je tﬁeba normotvorn˘ v˘znam
judikatury uznávat.
Jde v‰ak o pojetí opravdu osamûlá, protoÏe
naprostá vût‰ina teoretikÛ a tím spí‰e tûch, kteﬁí právo aplikují, vûdí svoje. KdyÏ listujeme judikaturou soudÛ a tím spí‰e rozhodovací praxí
správních orgánÛ, vidíme totiÏ zcela jin˘ obraz.
24
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Hojná citace a aÏ úzkostlivá citace judikatury
v soudních rozhodnutích svûdãí o tom, Ïe niÏ‰í
instance chápou rozhodnutí vy‰‰ích stupÀÛ,
bez ohledu na sofistikovanou jurisprudenci, jako závaznou. Je v tom i kus opatrnictví, ale také
pohodlnosti: proã rozhodovat jinak, vÏdyÈ nám
to stejnû zru‰í/potvrdí. Lze si samozﬁejmû poloÏit otázku, zda mají za v‰ech okolností pravdu
a jistû tomu tak není, nicménû je to realita a jen
stûÏí ji bude moÏno nasmûrovat jinak.
Zmínit je tﬁeba koneãnû, Ïe právní normy b˘vají ãasto vyvozovány, resp. konstruovány z judikatury, tedy Ïe z nich ãi na jejich základû si
zákonodárce uvûdomí potﬁebu/nezbytnost
právní úpravy.
Pojìme k závûru. Vût‰inovû není u nás povaÏována judikatura v˘slovnû za pramen práva
v pojetí precedentu, v realitû tomu tak v‰ak nepochybnû je, alespoÀ via facti. Jde o stav, kter˘
lze pﬁirovnat k jakémusi nahlodávání paradigmatu a formulování, testování a pﬁijetí nového.17
To konstatuje P. Holländer, kdyÏ dovodil, Ïe tradiãní chápání pramenÛ práva je v souãasnosti jiÏ
pﬁekonané a pokud jde o vy‰‰í soudy, nutno jejich judikaturu povaÏovat za pramen práva.

Judikatura Ústavního soudu
Na rozdíl od judikatury obecn˘ch soudÛ má
Ústavní soud moÏnost právo skuteãnû tvoﬁit
a to, ﬁeãeno slovy V. Knappa, v roli tzv. negativního zákonodárce, tedy ru‰í-li právní pﬁedpis
pro rozpor s Ústavou, zákony ãi mezinárodními
smlouvami podle ãlánku 10 Ústavy, aniÏ by jej samozﬁejmû mohl nahradit jin˘m. Podle nûkter˘ch
autorÛ v‰ak nemá toto rozhodnutí povahu právního pﬁedpisu, nicménû se mu blíÏí sv˘mi právními úãinky. Není ov‰em zﬁejmé, zda mají takové
úvahy smysl, protoÏe dÛsledek je stejn˘.18
Nebyli by to v‰ak právníci, kdyby zde nedo‰lo k vyhledávání rÛzn˘ch otázek. Soustﬁeìme
se alespoÀ na nûkteré z nich. Jednou z nejzajímavûj‰ích je, kam aÏ mÛÏe kontrolní pravomoc
Ústavního soudu zajít, ãili zda je legitimován

13
14
15

16

17
18

Nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 200/96 a sp. zn. III. ÚS
470/97.
Pelikánová I.: Právo, rozum a interpretace, Bulletin advokacie
12/2010, str. 26.
Kühn Z., Bobek M., Polãák R. (eds): Judikatura a právní
argumentace. Teoretické a praktické aspekty práce
s judikaturou, Auditorium, Praha 2006, str. 40–43.
Lisse L.: K otázce eurokonformního v˘kladu (obecnû i zvlá‰tû ve
vztahu k rozhodãím doloÏkám), Obchodnûprávní revue 2/2011,
str. 50. Negativnû se staví k pojetí judikatury jakoÏto pramene
práva také P. PrÛcha, byÈ souãasnû uznává její pﬁínos pro
sjednocování v˘kladu právních norem a orientaãní funkci
(Pomahaã R., PrÛcha P.: Lexikon správní právo, Sagit, Ostrava
2002, str. 329).
Kuhn T. S.: ·truktúra vedeck˘ch revolúcií, Pravda, Bratislava
1982, str. 136.
TotéÏ pojetí zastávají Pomahaã R., PrÛcha P.: Lexikon správní
právo, Sagit, Ostrava 2002, str. 329; Sládeãek V.: Obecné
správní právo, ASPI, Praha 2008, str. 68.
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ru‰it i normativní akty vy‰‰í právní síly.19
Ústavní soud zde jiÏ odpovûì dal, kdyÏ sv˘m
hojnû diskutovan˘m a kritizovan˘m nálezem
sp. zn. Pl.ÚS 27/09 zru‰il ústavní zákon
ã. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké snûmovny.
Jednou z nejãastûji probíran˘ch otázek je, co
v‰e na judikátech Ústavního soudu zavazuje,
konkrétnû zda v˘rok, resp. pouze v˘rok nebo
i odÛvodnûní.
âlánek 89 Ústavy formuluje závaznost rozhodnutí Ústavního soudu jednodu‰e slovy, Ïe je vykonatelné a závazné pro v‰echny, jakmile bylo
vyhlá‰eno zpÛsobem stanoven˘m zákonem, pokud Ústavní soud o jeho vykonatelnosti nerozhodl jinak. Jako i jiná obecnû formulovaná
ustanovení, postrádá i toto kouzlo jednoduchosti,
protoÏe, jak správnû postﬁehl K. Klíma, umoÏÀuje
v‰echny moÏné krajní v˘klady od závaznosti jen
v˘roku, pﬁes oddûlené posuzování v˘roku a odÛvodnûní, po závaznost celého judikátu.20
Je neÏ logické, Ïe osobnosti spjaté s Ústavním
soudem se kloní k více ãi ménû kategorickému
pojetí závaznosti celého judikátu Ústavního
soudu. Nejkrajnûj‰í stanovisko zde trvale zaujímá P. Holländer, podle nûhoÏ mají jeho rozhodnutí precedenãní povahu. E. Wagnerová ménû
pﬁesvûdãivû dovozuje, Ïe závaznost judikatury
není moÏno vztáhnout na soukromoprávní subjekty, coÏ v‰ak odporuje znûní ãlánku 89 odst. 2
Ústavy, kde se v˘slovnû praví, Ïe vykonatelná
rozhodnutí Ústavního soudu, jsou závazná (...)
pro v‰echny orgány i osoby. Ostatnû proã jsou
vyhledávány tyto rozdíly, není dobﬁe patrno.
Podle J. BlahoÏe by oddûlování ratio decidendi,
tady zásadních, nosn˘ch dÛvodÛ (tragende
Gründe) od rozhodnutí bylo nepﬁípustné a to jak
z hlediska teoretického, tak praktického, protoÏe jinak by rozhodnutí nebylo obecnû závazn˘m a to i v pﬁípadû, kdy je návrh zamítnut.21
Na opaãné stranû stojí napﬁ. V. ·imíãek, kter˘
pﬁeváÏnû z formálních dÛvodÛ neshledává precedenãní povahu judikatury Ústavního soudu,
zejména pak z dÛvodÛ tradic kontinentálnû evropské právní kultury a neexistence v˘slovné
právní úpravy.22
Samotn˘ Ústavní soud je samozﬁejmû stoupenec závaznosti a precedenãní povahy cel˘ch
sv˘ch rozhodnutí a to vãetnû odÛvodnûní
i v konkrétních pﬁípadech, tedy ústavních (kasaãních) stíÏnostech, coÏ je argumentováno samotnou podstatou kasace.23
Nemalá ãást doktríny zastává stanovisko, Ïe
závazná je pouze v˘roková ãást, zatímco odÛvodnûní, pokud vÛbec, pak jen pro samotn˘
Ústavní soud. A. Gerloch argumentuje, Ïe uznání precedenãní povahy judikatury Ústavního
soudu by naru‰ovalo dûlbu moci a znamenalo
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faktické podﬁízení Parlamentu jeho moci, protoÏe tvorba zákona by se mohla dít toliko v intencích jeho pokynÛ. Nûkdy je tﬁídûno mezi
pﬁípady, kdy je ru‰en právní pﬁedpis, a situací
pﬁi ru‰ení (kasaãním) jednotliv˘ch rozhodnutí.
Zde se totiÏ mÛÏe pÛvodní soudní/správní instance odli‰it od stanoviska Ústavního soudu,
zjistí-li následnû, Ïe jsou tu okolnosti dostateãnû
odli‰ující situaci od stavu, kter˘ byl pﬁedloÏen
vy‰‰í instanci, resp. Ústavnímu soudu.24
Zdá se, Ïe tato posléze vyslovená umírnûná
stanoviska nejvíce odpovídají nejen rozumnosti, ale také potﬁebám praxe. Je totiÏ tﬁeba si uvûdomit, Ïe odÛvodnûní obsahuje nejen to, co
vedlo soud k urãitému závûru, ale i nenormativní prvky, jak˘mi je shrnutí skutkové situace.
V kaÏdém pﬁípadû by se v‰ak mûlo ke stanoviskÛm Ústavního soudu pﬁihlíÏet a to jiÏ v zájmu
právní jistoty a kontinuity rozhodování.
Problém mÛÏe ov‰em vzniknout v pﬁípadû,
kdy Ústavní soud vyloÏí znûní zákona zcela
proti jasné dikci a smyslu úpravy. Pﬁíkladem
v tomto smûru mÛÏe b˘t judikát ve vûci informací o ãlenství soudcÛ v KSâ, kde Ústavní soud
dospûl k závûru, Ïe údaje o ãlenství jednotlivce
v politické stranû bez dal‰í vymezené „kvality“
tzv. citliv˘ch údajÛ nedosahuje. Jakkoli zde nemám za cíl zastávat se b˘val˘ch tím ménû souãasn˘ch ãlenÛ KSâ/KSâM, jde o v˘klad násiln˘
a spí‰e poplatn˘ politické orientaci soudu/
/soudcÛ, protoÏe dikce zákona o ochranû osobních údajÛ (zák. ã. 101/2000) je v § 4 písm. b) je
zcela jasná. V takov˘chto situacích, kdy se
Ústavní soud násilnû odch˘lí od nezpochybnitelného textu zákona, lze vyslovit pﬁinejmen‰ím
velmi závaÏné pochyby o obecné vázanosti jeho
judikátu.
Podívejme se i zde na závûr jak vypadá reálná situace. Pokud se soudy, a odvahu k tomu
mají jen vy‰‰í ãi nejvy‰‰í instance, odch˘lí od
stanoviska Ústavního soudu, vyslouÏí si jeho
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Viz k tomu Holländer P.: Filozofie práva, Vydavatelství
a nakladatelství Ale‰ âenûk, PlzeÀ 2006, str. 47 a následující.
Klíma K.: Závaznost rozhodnutí ústavních soudÛ, v Závaznost
rozhodnutí ústavních soudÛ. Sborník pﬁíspûvkÛ. Mezinárodní
teoretick˘ semináﬁ poﬁádan˘ dne 23. 4. 2004 Právnickou
fakultou Západoãeské univerzity v Plzni, ZâU, PlzeÀ 2004,
str. 10; viz téÏ literaturu na tomto místû citovanou.
Napﬁ. Holländer P.: Role Ústavního soudu pﬁi uplatÀování Ústavy
v judikatuﬁe obecn˘ch soudÛ, v Ústava âeské republiky po pûti
letech (Sborník z konference), MU, Brno 1998, str. 49
a následující.; Wagnerová E.: Ústavní soudnictví, Linde, Praha
1996, str. 86.
·imíãek V.: Ústavní stíÏnost, Linde, Praha 2001, str. 278.
Napﬁ. nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 23/97
a sp. zn. III. ÚS 467/98.
Mikule V., Sládeãek V.: O závaznosti rozhodnutí Ústavního
soudu, Bulletin advokacie 8/1995, str. 47; Gerloch A.: Závaznost
nálezÛ Ústavního soudu âR pro Parlament âeské republiky,
v Závaznost rozhodnutí ústavních soudÛ. Sborník pﬁíspûvkÛ.
Mezinárodní teoretick˘ semináﬁ poﬁádan˘ dne 23. 4. 2004
Právnickou fakultou Západoãeské univerzity v Plzni, ZâU, PlzeÀ
2004, str. 52; Kühn Z., Bobek M., Polãák R. (eds.): Judikatura
a právní argumentace. Teoretické a praktické aspekty práce
s judikaturou, Auditorium, Praha 2006, str. 38.
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nevrlou reakci, niÏ‰í stolice se k tomu obvykle
neosmûlí a totéÏ platí v míﬁe je‰tû vût‰í o správních orgánech. Jen málokdy se shledáme s tím,
Ïe by bylo vydáno odli‰ující se rozhodnutí,
k nûmuÏ by bylo pﬁipojeno náleÏité odÛvodnûní. Opût tu je pohodlnost a pohodlnost, pﬁiãemÏ
platí, Ïe ani Ústavní soud není neomyln˘.

Právní principy
Skuteãnost, Ïe existují právní principy mající
povahu pramene práva, není dnes snad jiÏ zpochybÀována. Problém ãiní fakt, Ïe tato vlastnost
je pﬁiznávána nejen tûm principÛm, které právo
obsahuje, tedy jsou v nûm pﬁímo vyjádﬁené, ale
i takov˘m, jeÏ nejsou v Ïádném právním pﬁedpisu obsaÏené.25 To ostatnû mnohokrát potvrdil
ve sv˘ch judikátech Ústavní soud, kdyÏ mnohdy s odkazem na judikaturu Evropského soudu
pro lidská práva, napﬁ. pravil, Ïe existují obecné
zásady právní, jeÏ sice nejsou v právních pﬁedpisech v˘slovnû obsaÏeny, av‰ak v evropské právní
kultuﬁe se bezezbytku uplatÀují. V ãasto uvádûném rozhodnutí t˘kajícím se poãítání lhÛt k uplatnûní suspenzívního veta prezidenta republiky,
kdy podrobnosti nejsou v˘slovnû upraveny (ãlánek 50 odst. 1 Ústavy), konstatoval, Ïe pramenem
práva obecnû i práva ústavního i v systému psaného práva jsou rovnûÏ základní právní principy
a zvyklosti. Do tﬁetice Ústavní soud se vyslovil, Ïe
pﬁi v˘kladu a aplikaci právních pﬁedpisÛ nelze
pomíjet jejich úãel a smysl, kter˘ není moÏné hledat jen ve slovech a vûtách toho kterého pﬁedpisu,
je v nûm tﬁeba vÏdy nalézat i principy uznávané
demokratick˘mi právními státy.26
Otázka po vzniku právních principÛ b˘vá
zodpovídána tak, Ïe nejde ani o obyãej ani precedent, ale soudce se na nû odvolává, potvrzuje
jejich existenci, protoÏe tu jsou, aniÏ by byly
nutnû nûkdy, sc. v jiném prameni práva, v˘slovnû zachycené. Na jejich formování se pﬁitom podílejí i dokumenty, které nemají právní
povahu, jak˘mi jsou Principy správního práva
t˘kající se vztahÛ mezi úﬁady, pﬁijaté v polovinû
90. let minulého století, nebo Kodex dobré veﬁejné správy z roku 2007.
Jistû není tﬁeba zvlá‰tû pﬁipomínat, Ïe vedle
obecn˘ch zásad právních jsou konstruovány
je‰tû dal‰í, zejména pak zásady jednotliv˘ch
právních odvûtví. 27
Právní principy tedy jiÏ nepochybnû tvoﬁí
pramen práva. Je tu ov‰em jist˘ paradox. Jsouli právní principy zakotvené v Ústavû ãi Listinû
základních práv a svobod ãi bûÏném zákonû
(napﬁ. § 2–8 správního ﬁádu), mohou sice vznikat v˘kladové, resp. interpretaãní problémy, ale
existuje tu znaãná míra právní jistoty. Problém
v‰ak mÛÏe nastat tam, kde dochází k formulo26
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vání principu nového. Vycházíme-li z v˘‰e zmínûného paradigmatu o apriorní existenci tûchto
principÛ, které jsou pouze konstatovány, pak si
potíÏe nemusíme pﬁipou‰tût. V opaãném pﬁípadû budou vznikat otazníky, pokud se t˘ãe právní jistoty. Zásadnû v‰ak musí b˘t odmítnuta
moÏnost denegatio iuris (iustitiae), coÏ je také jeden ze základních principÛ právního státu,
a tak jejich uplatnûní bude tedy nepochybnû na
místû také v pﬁípadû tzv. nov˘ch principÛ.

Komunitární právo
O povaze a roli komunitárního práva toho bylo
napsáno tolik, Ïe by to zaplnilo obrovskou
knihovnu. Postaãí si ostatnû jen prolistovat jakékoli monografii t˘kající se komunitárního
právního ﬁádu.28
Nehodlám tu roz‰iﬁovat notorické poznatky
za situace, kdy se aÏ na v˘jimky v‰ichni shodují v nadﬁazenosti komunitárního práva nad národním.29 Ostatnû právní pﬁedpisy vydané po
vstupu do Evropské unie, resp. po tomto datu
novelizované, to vyjadﬁují dikcí zákona, podle
nûhoÏ dan˘ pﬁedpis zapracovává pﬁíslu‰né
pﬁedpisy Evropské unie a zároveÀ navazuje na
pﬁímo pouÏiteln˘ pﬁedpis Evropské unie nebo
zákon upravuje v návaznosti na pﬁímo pouÏitelné pﬁedpisy Evropsk˘ch spoleãenství apod.
Nûkdy se na tyto pﬁedpisy odkazuje v textu
(napﬁ. Podmínky vstupu na území a provádûní
hraniãní kontroly stanoví pﬁímo pouÏiteln˘
právní pﬁedpis Evropsk˘ch spoleãenství).
Chtûl bych se v této souvislosti vûnovat jen
dvûma, vzájemnû nijak souvisejícím, nicménû
dÛleÏit˘m otázkám.
Tou první je, zda komunitární právo je nadﬁazeno i pﬁedpisÛm práva ústavního. Zatímco
v komentáﬁi k Ústavû z roku 1998 se pí‰e tyto
smlouvy (sc. podle tehdej‰í dikce ãlánku 10
Ústavy) stojí mezi zákony ústavními a ostatními zákony, v souãasnosti je jiÏ dovozováno, Ïe
pojem zákon má zahrnovat i zákon ústavní
a existuje rovné postavení komunitárního práva
s ústavním poﬁádkem.30
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Srovnej napﬁ. David R., Jauffret-Spinosi E.: Les grandes
systemes de droit conterporains, Dalloz, Paris 1988, str. 164
a následující.
Napﬁ. nález Ústavního soudu sp. zn. III.ÚS 350/03, Pl. ÚS 33/97
a III.ÚS 3645/10; ve francouzské literatuﬁe se hovoﬁí o
závaznosti „par nature“ (Rivero J., Waline J.: Droit administratif,
Dalloz, Paris 2002, str. 45).
Pro oblast správního práva je formuloval R. Pomahaã: Teorie
veﬁejné správy, Vydavatelství a nakladatelství Ale‰ âenûk,
PlzeÀ 2011, str. 165–174.
Jen pro pﬁíklad viz Simon D.: Komunitární právní ﬁád, ASPI,
Praha 2005.
Podrobnû analyzovala tuto otázku v poslední dobû Whelanová M.:
Úãinky unijního práva ve svûtle judikatury Soudního dvora.
Legislativní pﬁíloha odborného ãasopisu Správní právo III/2011.
Pavlíãek V., Hﬁebejk J.: Ústava a ústavní ﬁád âeské republiky.
Komentáﬁ. 1. díl Ústavní systém, Linde, Praha 1998, str. 84;
Klíma K. a kolektiv: Komentáﬁ k Ústavû a Listinû, Vydavatelství
a nakladatelství Ale‰ âenûk, PlzeÀ 2005.
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Tento posun má dalekosáhlé konsekvence,
protoÏe v pﬁípadû jeho akceptování nelze vylouãit, Ïe soudci Ústavního soudu jsou vázáni
nejen ústavním poﬁádkem, ale také pﬁinejmen‰ím primárním komunitárním právem.31
Pﬁi této argumentaci je mnohdy zmiÀováno
rozhodnutí Evropského soudního dvora ve vûci Internationale Handelsgesellschat 11/70, kde tuto prioritu soud nepopﬁel, av‰ak jen pokud se
t˘ãe tûch norem, které zakládají práva a povinnosti soukrom˘ch subjektÛ a nikoli jin˘ch ãástí
základních zákonÛ.32
Ústavní soud se k tomu vyjádﬁil ve svém nálezu publikovaném pod ã. 403/2002 Sb., ve vûci
zru‰ení nûkter˘ch ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání (zák. ã. 328/1991 Sb.). Dovodil
zde pﬁednû, Ïe pojem ústavního poﬁádku je tﬁeba chápat extenzívnû a zahrnout sem je nutno
nejen ãlánek 112 Ústavy, ale s ohledem na ãlánek 1 odst. 2 i mezinárodní smlouvy podle ãlánku 10 (pozn.: judikát byl sice vydán v dobû
pÛvodního znûní pÛvodnû citovaného ãlánku
Ústavy, ale to na vûci nic nemûní). Dovodil dále,
Ïe v pﬁípadû rozporu zákona s mezinárodní
smlouvou musí postupovat podle této. Uzavﬁel
v‰ak ponûkud pythicky, Ïe soud musí v pﬁípadû,
Ïe podle nûj je zákon v rozporu s mezinárodní
smlouvou, stejnû jako shledá-li rozpor s ústavním zákonem, pﬁedloÏit vûc Ústavnímu soudu.
Jak upozorÀuje v citované stati V. Outlá,
Ústavní soud tím mohl buì popﬁít prioritu komunitárního práva, nebo zpochybnil princip jeho nadﬁazenosti toliko pro otázky spojené
s ochranou základních práv, ãi vlastnû nevûdûl,
co ãiní. Pﬁipomíná pﬁitom moÏné fatální dÛsledky v situaci, kdy by se toutéÏ vûcí zab˘val
Evropsk˘ soudní dvÛr, jakoÏto pﬁedbûÏnou
otázkou, a dospûl k závûru odchylnému od
Ústavního soudu.

Druhou otázku si mohl/musel poloÏit kaÏd˘,
kdo se úãastní na legislativním procesu v jakékoli jeho fázi, kdyÏ narazil na ustanovení, pﬁesnûji
pojmy, které jsou ãeskému právu zcela cizí, nesrozumitelné, pﬁípadnû mají spornou normativní
povahu. âastá odpovûì ze strany pﬁedkladatelÛ
osnovy b˘vá, Ïe tak je to obsaÏeno v komunitárním právu a odbor kompatibility to jinak „nepustí“. JestliÏe u naﬁízení by se dal argument
o nutnosti doslovného pﬁevodu do ãe‰tiny je‰tû
akceptovat, pokud se t˘ãe smûrnice, mám o tom
pochyby, protoÏe ty mají b˘t implementovány
sv˘m obsahem, nikoli doslovn˘m textem.
S tím ov‰em souvisí i to, Ïe jak bude text
acquis communautaire do na‰eho práva pﬁeveden, záleÏí mnohdy na pﬁekladu. Dr. Whelanová mne upozornila, Ïe aplikující orgány by sice
v ideálním stavu mûly pﬁihlíÏet nejen k ãeské,
ale i jin˘m jazykov˘m verzím, aby zjistily
správn˘ v˘klad, ale jedním dechem dodala, Ïe
je to situace je‰tû na mnoho let spí‰e utopická,
protoÏe toho jsou snad schopni na vy‰‰ích instancích soudních nebo ústﬁedních správních
úﬁadech, ale nikoli na niÏ‰í úrovni. Vzhledem
k tomu lze tedy uzavﬁít tak, Ïe pravidlo vyslovené v acquis musí b˘t nûjak zakotveno, a za této situace konkrétní podobu v ãe‰tinû urãuje
ten, kdo ãiní pﬁeklad, a není tedy tak právû on
alespoÀ tak trochu tvÛrcem práva?
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Outlá V.: Princip nadﬁazenosti komunitárního práva, v Závaznost
rozhodnutí ústavních soudÛ. Sborník pﬁíspûvkÛ. Mezinárodní
teoretick˘ semináﬁ poﬁádan˘ dne 23. 4. 2004 Právnickou
fakultou Západoãeské univerzity v Plzni, ZâU, PlzeÀ 2004, str. 154.
Pítrová L., Pomahaã R.: PrÛvodce judikaturou Evropského
soudního dvora, Linde, Praha 2000, str. 90 a následující.
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