
Vztah soukromého a vefiejného práva a promû-
ny obou tûchto souãástí práva patfií na poãátku
21. století k aktuálním tématÛm. Na stranû jed-
né b˘vá pfiipomínán názor, Ïe dûlící linie mezi
soukrom˘m a vefiejn˘m právem se stále více
rozostfiuje,1 na stranû druhé sledujeme trend,
kdy fiada pravidel soukromého i vefiejného prá-
va má svÛj pÛvod mimo stát. Pfii popisu sou-
ãasného práva hovofií A. Somek o procesu
„odstátÀování“,2 N. Krisch dokonce o „post-stát-
ním“ právu.3

PfiestoÏe v˘‰e uvedení autofii zkoumají ze-
jména promûny vefiejného práva, ani soukromé
právo nezÛstává nemûnné. Nov˘ rozmûr získá-
vá soukromé právo napfiíklad v dÛsledku stále
vût‰ího zdÛrazÀování vlivu základních práv, te-
dy jevu, kter˘ je souãástí obecnûj‰ího fenoménu
konstitucionalizace soukromého práva.4 Pfiesto-
Ïe se rostoucí v˘znam základních práv v sou-
ãasn˘ch právních státech pfiirozenû neomezuje
pouze na soukromé právo, otázka zda, a pfií-
padnû jak, mají základní práva regulovat sou-
kromoprávní vztahy, vyvolává kontroverze.
Tradiãní pohled na základní práva, podpofien˘
historick˘mi zku‰enostmi s jejich prosazováním
v demokratick˘ch revolucích, omezoval jejich
projevy na vztahy ãlovûka (majícího práva)
a státu, kter˘ byl vÛãi jednotlivci povinen zdr-
Ïet se zásahu do tûchto práv anebo naopak nû-
co aktivnû konat, aby bylo moÏné základní
právo realizovat.5 PfievaÏující paradigma zá-
kladních práv jakoÏto práv negativních v‰ak
skonãilo spolu s rozvojem pováleãného konsti-
tucionalismu, zejména nûmeckého, kde ústfied-

ní postavení ústavy mûlo naznaãovat diskonti-
nuitu s pfiedchozími teoriemi. M. Kumm popi-
suje tento v˘voj jako promûnu od totálního
státu k „totálnímu konstitucionalismu“,6 A. So-
mek tuto „druhou generaci“ konstitucionalismu
popisuje jako nahrazení ideálu omezené vlády
(limited government) ideálem optimální vlády
(optimal government).7 Klíãovou otázkou je, ja-
kou roli v takto promûnûném právním fiádu má
soukromé právo hrát.
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Je tfieba téÏ pfiipomenout, Ïe aÏ do 19. století
to bylo naopak soukromé právo (napfiíklad
v podobû ius commune nebo rozpracované práv-
ní metodologie vztahující se k soukromému
právu), které vytváfielo mûfiítko pro právní od-
vûtví vefiejného práva.8 Z druhé strany bychom
mohli konstatovat, Ïe charakteristikou obãan-
ského práva, vyvíjejícího se po staletí v duchu
rawlsovské reflektované rovnováhy (reflective
equilibrium),9 je rovnûÏ jistá rezervovanost k zá-
sadním promûnám, coÏ nové lidskoprávní ar-
gumenty bezpochyby pfiedstavují.

Za mezník v procesu konstitucionalizace sou-
kromého práva b˘vá v zahraniãní literatufie
zmiÀováno rozhodnutí Spolkového ústavního
soudu ve vûci Lüth10 z roku 1958. V pfiípadu ‰lo
o Ïalobu na náhradu ‰kody zpÛsobenou úmysl-
n˘m poru‰ením dobr˘ch mravÛ, kterou podal
Veit Harlan, nûkdej‰í prominentní nacistick˘ fil-
mov˘ reÏisér, kter˘ chtûl uvádût svÛj nov˘ film
na festivalu v Hamburku. Îalovan˘m byl Eric
Lüth, úfiedník mûsta Hamburku a aktivista v bo-
ji proti nacistick˘m zloãincÛm, jenÏ vyzval oby-
vatele k bojkotu filmu reÏiséra Harlana. Pan Lüth
u nûmeck˘ch soudÛ zprvu neúspû‰nû argu-
mentoval svobodou projevu, úspû‰n˘ byl aÏ
v roce 1958 u Spolkového ústavního soudu, 
kter˘ v rozhodnutí rozvinul teorii nepfiímého
horizontálního pÛsobení lidsk˘ch práv na sou-
kromoprávní vztahy.11 Lidská práva tento soud
oznaãil za objektivní fiád hodnot prozafiujících
cel˘m právním fiádem (v tom mÛÏeme spatfio-
vat odraz pfiedváleãné integraãní teorie ústavy
R. Smenda).12 V konkrétním pfiípadû tedy nû-
mecké obecné soudy pochybily, pokud v˘zvu
k bojkotu filmu interpretovaly jako poru‰ení
dobr˘ch mravÛ; podle Spolkového ústavního
soudu byla tato v˘zva realizací ústavnû zaruãe-
né svobody projevu.

Rostoucí v˘znam ústav po druhé svûtové vál-
ce se neomezuje pouze na doplnûní vertikálního
úãinku základních práv úãinky horizontálními.
PoÏadavky na ústavnû konformní interpretaci
práva ze strany ústavních soudÛ, extenzivní v˘-
klad základních práv, doktrína pozitivních zá-
vazkÛ státÛ naplÀovat a chránit základní
práva13 tvofií dal‰í souãást fenoménu konstitu-
cionalizace soukromého práva, jeÏ H.-W. Mick-
litz shrnuje tak, Ïe soukromé právo pfiestává b˘t
vnímáno jako samostatné odvûtví, ale jako sou-
ãást celého právního fiádu, na jehoÏ pomyslném
vrcholu stojí ústavní právo.14

Na v˘‰e uveden˘ diskurz o konstitucionali-
zaci soukromého práva reagoval i ãesk˘ záko-
nodárce pfii rekodifikaci soukromého práva,
aãkoliv podle mého názoru je úprava úvodních
ustanovení nového obãanského zákoníku ponû-
kud rozporná. Na jedné stranû zákonodárce se-

trvává na principiálním oddûlení soukromého
a vefiejného práva, jde tedy proti v˘‰e naznaãe-
nému trendu pojímání soukromého práva jako
odvûtví, které je podfiízeno právu ústavnímu,
na stranû druhé zákonodárce vloÏil do ustano-
vení o interpretaci soukromého práva jako zá-
kladní pravidlo prioritu ústavnû konformní
interpretace.15 Jak dÛvodová zpráva, tak ko-
mentáfiová literatura k tomuto interpretaãnímu
pravidlu uvádûjí, Ïe tato interpretaãní metoda
pfiedstavuje jiÏ ustálen˘ pfiístup v doktrínû
a rozhodovací ãinnosti Ústavního soudu.16

Z hlediska úãinkÛ základních práv v soukro-
mém právu má toto ustanovení v˘znam pro
uznání tzv. nepfiímého horizontálního pÛsobe-

âLÁNKY JURISPRUDENCE 4/2016

33
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ní, tedy úãinku základních práv skrze interpre-
taci neurãit˘ch právních pojmÛ v soukromém
právu (jak˘m je napfiíklad pojem dobré mravy).
Pfii praktické aplikaci je proto poru‰ování zá-
kladních práv tfieba hodnotit jako jednání pfiíãí-
cí se dobr˘m mravÛm a jako takové je tfieba jej
hodnotit jako neplatné (§ 580 obã. zák.).

Od interpretace právních pfiedpisÛ soukro-
mého práva je tfieba odli‰it interpretaci soukro-
moprávních jednání. Z ustanovení páté hlavy
obecné ãásti obãanského zákoníku (§ 555–558)
pfiíkaz k ústavnû konformnímu v˘kladu práv-
ních jednání pfiímo nedovodíme. PoÏadavek,
aby právní jednání byla interpretována vÏdy
v souladu s ústavním pofiádkem, plyne jednak
z obecného ustanovení § 547 obã. zák., podle nû-
hoÏ musí právní jednání obsahem a úãelem od-
povídat zákonu (a fortiori tedy i ústavnímu
zákonu).17 V pfiípadû poru‰ení této normy na-
stává sankce v podobû neplatnosti tohoto práv-
ního jednání, pfiedvídaná jiÏ zmiÀovan˘m § 580
obã. zák. K neplatnosti takovéhoto právního
jednání by soud pfiihlédl i bez návrhu (podle 
§ 588 obã. zák.).

V˘‰e uvedené konstrukce horizontálních
úãinkÛ základních práv v‰ak mohou vést k ur-
ãit˘m úskalím z hlediska naplÀování základ-
ních principÛ soukromého práva. Tématem
pfiíspûvku je podrobnûj‰í rozpracování teze
o horizontalitû pÛsobení základních práv jakoÏ-
to limitÛ právních jednání právnick˘ch osob.
Právnické osoby jsem zvolil jako pfiíklad z násle-
dujících dÛvodÛ. Dosavadní literatura t˘kající se
horizontálního pÛsobení základních práv se vû-
novala zejména pfiíkladÛm právních vztahÛ fy-
zick˘ch osob,18 otázkou v‰ak je, zdali se toto
pÛsobení projevuje stejnû i ve vztahu k osobám
právnick˘m, zejména vezmeme-li v potaz fiadu
podob, které právnické osoby nab˘vají.19 V pfií-
kladech se omezím na právnické osoby soukro-
mého práva, neboÈ anal˘za jednání právnick˘ch
osob vefiejného práva vystupujících v soukro-
moprávních vztazích by s ohledem na svá spe-
cifika vyÏadovala samostatnou anal˘zu.20

Abych se blíÏe pokusil ilustrovat v˘hody a ne-
v˘hody rÛzn˘ch pojetí horizontálního úãinku
lidsk˘ch práv, jeví se vhodnûj‰í zvolit pfiíklady,
kdy jsou subjekty soukromoprávního vztahu 
sice v právnû rovném, av‰ak fakticky znaãnû ne-
rovném postavení. Tímto vymezením se záro-
veÀ pokusím zamûfiit se na, podle mého názoru,
nejvût‰í odli‰nost v pÛsobení základních práv
na soukromoprávní vztahy fyzick˘ch osob
oproti právnick˘m osobám.

Pfiedtím, neÏ se budu vûnovat konkrétním
pfiípadÛm v praxi, pokusím se podrobnûji roze-
brat nûkolik argumentÛ hovofiících o úskalí pro-
cesu konstitucionalizace soukromého práva. 

Úskalí konstitucionalizace
soukromého práva

Horizontální úãinky základních práv a svobod
jsou jiÏ dnes uznávány jako jedna z dimenzí je-
jich pÛsobení. Problémy naproti tomu vyvolá-
vají otázky po konkrétní podobû tûchto úãinkÛ,
stejnû jako vazba na související instituty (napfi.
ochranná funkce základních práv nebo pozitiv-
ní závazky státu).21 Úãelem této ãásti bude pro-
to strukturovat argumenty ve prospûch
a naopak proti ‰irokému pojetí úãinkÛ základ-
ních práv v soukromém právu.

Modelovû b˘vá tradiãnû rozli‰ován pfiím˘
a nepfiím˘ horizontální úãinek základních práv
v soukromém právu.22 V pfiípadû pfiímého úãin-
ku se lze základních práv dovolat ve sporu me-
zi soukromoprávními subjekty pfiímo, obdobnû
jako jin˘ch právních norem. Nepfiímé pÛsobení
je oproti tomu charakteristické úãinky skrze in-
terpretaci soukromého práva na úrovni zákonÛ
a podzákonn˘ch pfiedpisÛ provádûnou soudy,
pfiípadnû dal‰ími orgány vefiejné moci.23 Ve
vztahu k nepfiímému pÛsobení b˘vá nûkdy v li-
teratufie poukazováno na rozdíl mezi nûmeckou
a americkou doktrínou, kdy na stranû jedné b˘-
vá v Nûmecku zdÛrazÀován rozdíl mezi zpro-
stfiedkovan˘m pÛsobením základních práv skrze
obecné právní pojmy (mittelbare Drittwirkung)
a ve Spojen˘ch státech americk˘ch pÛsobením
základních práv skrze soudní rozhodování
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BARTO≈ – KRATOCHVÍL – KOPA – TOMOSZEK – JIRÁSEK –
SVAâEK, op.cit., s. 65 a násl.

21 Jak uvádí E. Wagnerová, k níÏ se pfiipojuje recenzent tohoto
pfiíspûvku, ãást teorie povaÏuje horizontální pÛsobení základních
práv v soukromém právu za dÛsledek ochranné funkce
základních práv. Viz WAGNEROVÁ, E. Úvod. In: Wagnerová, E.
– ·imíãek, V. –Langá‰ek, T. – Pospí‰il, I. a kol. Listina
základních práv a svobod. Komentáfi. Praha, 2012, s. 14.
Osobnû se v‰ak spí‰e domnívám, a v tom s recenzentem
souhlasím, Ïe v˘znam v˘‰e uveden˘ch pojmÛ je ovlivnûn
diskurzivní praxí (ochranná funkce jako pojem pocházející
z nûmeckého práva, proti tomu v právu mezinárodním se
prosazující povinnost respektovat, naplÀovat a chránit – „duty to
respect, protect and fulfil“). V˘znam pojmÛ povaÏuji za
neustálen˘, zároveÀ se v‰ak domnívám, Ïe jejich podrobnou
anal˘zou lze dospût ke koherentní teorii a blíÏe vyjasnit vztahy
mezi nimi. Tato anal˘za by v‰ak znaãnû pfiesahovala moÏnosti
krátkého pojednání, m˘m cílem zde bylo toliko poukázat na
ãásteãnou neujasnûnost jednotliv˘ch koncepcí.

22 Historick˘ v˘voj obou koncepcí jsem zmínil v ãlánku
OND¤EJEK, P. Úãinky lidsk˘ch práv v soukromém právu.
Právník, 2011, ã. 1, s. 33–52.

23 V podrobnostech IVIâIâ, M. Vztah základních práv
a soukromého práva ve vybran˘ch státech. âasopis pro právní
vûdu a praxi, 2009, ã. 3, s. 190.
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(doktrína state action).24 Jak v pfiípadû pfiímého,
tak nepfiímého horizontálního úãinku jsou to or-
gány vefiejné moci vykládající právo, které au-
toritativnû rozhodnou o tom, zda se urãité
lidské právo v soukromoprávním vztahu prosa-
dí. Modelov˘ rozdíl tedy spoãívá zejména
v tom, zda lze argumentovat základním právem
pfiímo, anebo je tfieba zvolit zprostfiedkovan˘
zpÛsob argumentace skrze neurãité právní po-
jmy obsaÏené v pfiedpisech zákonné úrovnû.25

V˘‰e zmínûn˘ pováleãn˘ v˘voj vefiejného
práva ukazuje, Ïe hlavním úãelem horizontální-
ho úãinku bylo promítnutí ústavních hodnot,
zejména tûch chránûn˘ch základními právy
a svobodami, do soukromoprávních vztahÛ.
Orientace právního fiádu na lidská práva byla
totiÏ vnímána jako záruka proti návratu totalit-
ního reÏimu. Roz‰ífiení argumentaãního rámce
v soukromém právu o lidskoprávní argumenty
tak vytváfií obraz „spravedlivûj‰ího“ soukromé-
ho práva.26 Druhou v˘hodou zakomponování
ústavních hodnot do soukromého práva je posí-
lení koherence a souladné axiologické orientace
celého právního systému.27

S jádrem v˘‰e uveden˘ch v˘hod horizontál-
ního pÛsobení základních práv v soukromém
právu nelze polemizovat, neboÈ v zásadû ply-
nou z postavení základních práv v hierarchii
právního systému. Na druhé stranû v‰ak nelze
opomenout úskalí, která konstitucionalizace
soukromého práva pfiiná‰í. O. Gerstenberg vidí
ústfiední problém v soudním prosazování zá-
kladních práv v soukromém právu a identifiku-
je následující tfii problémy:
1) Jádro soukromého práva spoãívající v auto-

nomii vÛle jednotlivce je omezováno soud-
ním zásahem (judicial fiat), limitujícím jednání
soukrom˘ch osob stejn˘m zpÛsobem jako
jednání vefiejn˘ch orgánÛ.

2) Limity soukromoprávních jednání budou na-
stavovat soudy, nikoliv zákonodárce.

3) Pravomoc vykládat klíãové pojmy soukromé-
ho práva (jak˘mi jsou napfi. smlouva nebo
vlastnictví) pfiipadne ústavním soudÛm, kte-
ré se v‰ak primárnû zab˘vají otázkou ústav-
nosti, nikoliv v˘kladem soukromého práva.28

H. Collins se namísto v˘‰e uveden˘ch námi-
tek soustfiedí na poÏadavek doktrinární integri-
ty práva. Rozhodnutí opírající se v˘luãnû
o teorii a v˘klad základních práv v soukromém
právu by mohlo b˘t zaloÏeno na odli‰n˘ch hod-
notách.29 To s sebou nese jednak nepfiedvídatel-
nost z hlediska úãastníkÛ soukromoprávních
vztahÛ, jednak oslabení zaveden˘ch soukromo-
právních principÛ (napfi. prolamování v˘‰e
uvedeného principu autonomie vÛle).30

Úskalí konstitucionalizace soukromého prá-
va lze podle mého názoru vyjádfiit jako hledání

míry ingerence ústavního práva do práva sou-
kromého. V souãasném právu asi nikdo nepo-
chybuje o tom, Ïe ochrana ústavnû zaruãen˘ch
práv pfiedstavuje nezbytnou podmínku ve‰keré
ãinnosti orgánÛ vefiejné moci. Problém nastává
v pfiípadech, kdy tyto orgány mají rozhodovat
spory soukrom˘ch osob. Dovedeme-li totiÏ pro-
ces konstitucionalizace soukromého práva do
extrému, mohli bychom fie‰ení ve‰ker˘ch práv-
ních otázek v soukromém právu reformulovat
do pfiípadÛ kolizí ústavních principÛ a zcela se
tak obejít bez soukromoprávní regulace na
úrovni zákonÛ.31 Soukromé právo by se tak sta-
lo pouh˘m „aplikovan˘m právem ústavním“,32

coÏ by byl jednoznaãnû nechtûn˘ dÛsledek.
Z tohoto pohledu lze proto hovofiit nejen o fe-
noménu konstitucionalizace soukromého prá-
va, n˘brÏ i o limitech tohoto procesu. Pfii nich
pÛjde o stanovování hranic, kde by argumenty
ústavními principy ãi abstraktnû formulovan˘-
mi základními právy mûly hrát v soukromo-
právních sporech roli a pÛsobit jako
dworkinovské trumfy a kde nikoliv.

Za tímto úãelem ilustruji nûkolik pfiípadÛ ju-
dikované anebo pouze úãastníky tvrzené apli-
kace základních práv v soukromoprávních
vztazích, které se pokusím zhodnotit a posléze
z nich vyvodit urãité závûry s cílem blíÏe ilus-
trovat nastínûné v˘hody a nev˘hody procesu
konstitucionalizace soukromého práva.
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24 Oba tyto modely rozli‰uje napfi. BARAK, A. Constitutional
Human Rights and Private Law. In: Friedmann, D. – Barak-Erez,
D. (eds.) Human Rights and Private Law. Oxford and Portland,
2001, s. 21–28. Je v‰ak tfieba zdÛraznit, Ïe kontinentální ústavní
soudy se ve vícero ohledech odli‰ují od amerického Nejvy‰‰ího
soudu, kter˘ nerozhoduje pouze ústavní kauzy.

25 GERSTENBERG, O. Private Law and the New European
Constitutional Settlement. European Law Journal, 2004, roã. 10,
s. 773–774.

26 MICKLITZ, op. cit., s. 1.
27 Axiologickou orientaci jakoÏto systémov˘ element práva zmiÀují

napfi.: RÖHL, K. F. – RÖHL, H. C. Allgemeine Rechtslehre, 
3. vyd., Köln, 2008, s. 451. âásteãnû v nûm mÛÏeme vnímat
roz‰ífiení v˘‰e zmínûné Smendovy integraãní teorie ústavy.
Vezmeme-li v potaz ãasto popisovan˘ opaãn˘ trend
fragmentace a dekonstrukce práva, jde jistû o argumenty
validní.

28 GERSTENBERG, op. cit., s. 769.
29 V soukromém právu se projevuje v daleko vût‰í mífie autonomie

vÛle vedoucí k dispozitivnosti právní úpravy, zatímco v pfiípadû
základních práv jde o kogentní úpravu, posílenou principem
nezadatelnosti, nezcizitelnosti, atd.

30 COLLINS, op. cit., s. 42.
31 Srov. BARAK, op. cit., s. 17. Toto pojetí pfiipomíná jak KummÛv

totální konstitucionalismus zmiÀovan˘ v˘‰e, tak ãistû
hmotnûprávní model ústavních norem, popisovan˘ v Teorii
základních práv R. Alexyho – v podrobnostech viz ALEXY, R.
A Theory of Constitutional Rights. Oxford, 2002, s. 350. Sám
Robert Alexy kritizuje ãistû hmotnûprávní model, neboÈ zákony
nejsou obsahovû odvozeny od ústavní úpravy, pohybují se
pouze v jejích mezích. Tuto svou my‰lenku následnû R. Alexy
rozvíjí v dodatku k Teorii základních práv, kdyÏ rozli‰uje ústavní
fiád jako rámec (Rahmenordnung) a ústavní fiád jako základ
(Grundordnung), pfiiãemÏ stûÏejní problém spoãívá v definování
tohoto základu tak, aby byla umoÏnûna diskrece zákonodárce
pfii stanovování právní úpravy – ALEXY, R. Postscript. In: Alexy,
R. A Theory of Constitutional Rights..., s. 390 a násl.

32 KUMM, op. cit., s. 359.
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Pfiíklady soudních rozhodnutí
a hledání rovnováhy v pÛsobení
ústavních hodnot
a soukromoprávních principÛ

Otázka existence základních práv právnick˘ch
osob není v âeské republice vyfie‰ena v Listinû
základních práv a svobod (na rozdíl od nûmec-
ké úpravy, kde ãl. 19 odst. 3 Základního zákona
stanoví, Ïe základní práva platí téÏ pro právnické
osoby, pokud jejich povaha tuto aplikovatelnost
pfiipou‰tí).33 Nicménû zákon ã. 182/1993 Sb.,
o Ústavním soudu, v platném znûní, v˘slovnû
pfiipou‰tí, aby ústavní stíÏnost proti zásahu do
svého základního práva podala i právnická oso-
ba.34 PfiestoÏe právnick˘m osobám soukromého
práva nenáleÏí základní práva ze stejn˘ch dÛ-
vodÛ a ve stejném rozsahu jako lidem, právní
doktrína i judikatorní praxe souãasn˘ch státÛ
jim ta práva, která z povahy vûci mohou poÏí-
vat, pfiiznává.35

V této ãásti se zamûfiím na vybrané pfiípado-
vé studie, které se pokusím podrobit anal˘ze
z hlediska pouÏívání argumentÛ základními
právy, a to jednak úãastníky fiízení, jednak sou-
dem. Aby byly argumenty pokud moÏno srov-
natelné, zamûfiím svou pozornost pfieváÏnû na
jeden druh vztahÛ, konkrétnû na vztahy mezi
bankami a jejich klienty. Nejprve zmíním pfiípa-
dy smluv o zaji‰tûní závazkÛ pfied nûmeck˘m
Spolkov˘m ústavním soudem, následnû se za-
mûfiím na kauzy t˘kající se ústavnosti bankov-
ních poplatkÛ, kter˘m neodpovídá pfiímé
protiplnûní bank. Posléze uveden˘ pfiípad se
v âeské republice pfied nedávnem stal do jisté
míry testovacím pfiípadem úãinkÛ základních
práv v situacích velké faktické nerovnosti mezi
subjekty soukromoprávního vztahu. PfiestoÏe
Ústavní soud v rozhodnutí poru‰ení základních
práv nekonstatoval, v odÛvodnûní tohoto roz-
hodnutí nalezneme nûkolik dÛleÏit˘ch závûrÛ
vztahujících se k horizontálním úãinkÛm zá-
kladních práv.36

Nûmeck˘ pfiípad smluv
o zaji‰tûní závazkÛ bankám

Ve Spolkové republice Nûmecko byl horizontál-
ní úãinek konstantnû judikován jiÏ od v˘‰e zmí-
nûného pfiípadu Lüth z roku 1958.37 Poãátkem
90. let rozhodoval Spolkov˘ ústavní soud ve
spoleãném fiízení o dvojici pfiípadÛ t˘kajících se
ústavnosti smluv o ruãení, kterou uzavfiely ban-
ky s rodinn˘mi pfiíbuzn˘mi dluÏníkÛ, ktefií Ïá-
dali o úvûr.38 Takováto praxe b˘vala bûÏná,
pfiiãemÏ banky jako ruãitele pfiibíraly i osoby,
které objektivnû nemûly dostateãné prostfiedky
pro splacení úvûru. V prvním pfiípadû banka

pfiijala ruãení od jednadvacetileté dcery bez
vy‰‰ího vzdûlání a s velmi nízk˘mi pfiíjmy, kte-
rá se zaruãila za úvûr pro svého podnikajícího
otce ve v˘‰i 100.000 DM. S ãist˘m pfiíjmem oko-
lo 1.800 DM mûsíãnû by musela kaÏd˘ mûsíc
platit jen na úrocích více neÏ 700 DM. Druh˘
pfiípad rozhodovan˘ v témÏe fiízení se t˘kal
manÏelky na matefiské dovolené, která se zaru-
ãila za manÏelÛv úvûr ve v˘‰i 30.000 DM.
V obou pfiípadech obecné soudy v Nûmecku za-
stávaly názor, Ïe plnoleté svéprávné osoby ma-
jí schopnosti posoudit, zda ve sv˘ch finanãních
pomûrech mají sjednat smlouvu o ruãení.39

Spolkov˘ ústavní soud pfii hledání odpovûdi
na otázku ústavnosti smluv o ruãení posuzoval
primárnû hranice mezi autonomií vÛle v sou-
kromém právu a omezeními této autonomie,
které pfiedstavují základní práva pÛsobící jako
„objektivní fiád hodnot“. Spojením obou pfiípa-
dÛ se Spolkov˘ ústavní soud pokusil nastavit
parametry, kdy soukromoprávní jednání práv-
nické osoby nemá poÏívat soudní ochrany z dÛ-
vodu poru‰ení základních práv.

Podle Spolkového ústavního soudu bylo roz-
hodující v tûchto pfiípadech, jak obecné soudy
posoudily obecné klauzule o dobr˘ch mravech
(guten Sitten) a dobré vífie (Treu und Glauben).
Aplikoval pfiitom doktrínu o prozafiování zá-
kladních práv, které vytváfiejí „smûrnice“ (Richt-
linien) pfii v˘kladu a aplikaci generálních
klauzulí. Smluvní právo je podle Spolkového
ústavního soudu sice zaloÏeno na smluvní au-
tonomii, ta v‰ak nemÛÏe vést aÏ ke stavu, kdy
bude silnûj‰í strana jednostrannû urãovat po-
vinnosti slab‰í stranû. Z toho plyne pro obecné
civilní soudy povinnost vykládat obecné pojmy
tak, aby se smlouvy nestaly prostfiedkem k ur-
ãování smluvních ustanovení druhou stranou.40

Tímto zpÛsobem vykládá Spolkov˘ ústavní
soud v‰eobecnou svobodu jednání obsaÏenou
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36

33 Srov. ISENSEE, J.: Anwendung der Grundrechte aud juristische
Pesonen. In: Isensee, J. – Kirchhof, P. (eds.): Handbuch des
Staatrechts. Sv. 5. Allgemeine Grundrechtslehren. Heidelberg
2000, s. 564.

34 BARTO≈ – KRATOCHVÍL – KOPA – TOMOSZEK – JIRÁSEK –
SVAâEK, op.cit., s. 63.

35 KMEC, J. – KOSA¤, D. – KRATOCHVÍL, J. – BOBEK, M.
Evropská úmluva o lidsk˘ch právech. Komentáfi. Praha, 2012, 
s. 26. WAGNEROVÁ, op. cit., s. 20–21. BARTO≈ –
KRATOCHVÍL – KOPA – TOMOSZEK – JIRÁSEK – SVAâEK,
op. cit., s. 63. Je v‰ak tfieba souhlasit s názorem, Ïe celá fiada
otázek dot˘kajících se zejména právnick˘ch osob vefiejného
práva zÛstává nevyfie‰ena.

36 Pfii rozhodování pfiípadu hrálo urãitou roli i srovnání argumentÛ
podobn˘ch kauz rozhodovan˘ch ve Spojeném království
a Nûmecku.

37 KOMMERS, D. P. – MILLER, R. A.: The Constitutional
Jurisprudence of the Federal Republic of Germany. 3. vyd.,
Durham, London, 2012, s. 61. RÜFNER, W.
Grundrechtsadressaten..., s. 551.

38 Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu SRN ze dne 19. fiíjna
1993, BVerfGE 89, 214 Bürgschaftsverträge (rozhodnutí je
dostupné na www.servat.unibe.ch).

39 Ke skutkov˘m okolnostem pfiípadÛ podrobnûji viz v˘‰e uvedené
rozhodnutí Spolkového ústavního soudu SRN na s. 215–222.
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v ãl. 2 odst. 1 Základního zákona, jejíÏ úprava
zní: „KaÏd˘ má právo na svobodn˘ rozvoj své
osobnosti, pokud neporu‰uje práva jin˘ch, ne-
poru‰uje ústavní pofiádek nebo dobré mravy“.
Spolkov˘ ústavní soud konstatoval, Ïe obecné
soudy nevzaly v potaz ve‰keré okolnosti pfiípadu
a nezohlednily, Ïe smluvní autonomie nemÛÏe
vést k v˘‰e uvedenému urãování smluvních
ustanovení jednou smluvní stranou (bankou)
druhé smluvní stranû (klientovi).

Pfii aplikaci tûchto zásad zhodnotil Spolkov˘
ústavní soud skutkové okolnosti a nalezl rozdíly
v obou pfiezkoumávan˘ch pfiípadech. Zatímco
první stûÏovatelka – mladá dcera podnikatele –
vzhledem ke sv˘m osobním pomûrÛm – absenci
vzdûlání a zku‰eností, mohla jen stûÏí posoudit
obsah svého ruãitelského závazku, z dokazová-
ní navíc vyplynulo, Ïe její role jakoÏto ruãitelky
byla úfiedníky banky bagatelizována. Zejména
v‰ak muselo b˘t z jejích majetkov˘ch pomûrÛ
bance známo, Ïe v pfiípadû, Ïe bude po ní poÏa-
dovat úvûr i s úroky, bude jej stûÏovatelka splá-
cet patrnû do konce Ïivota.

V pfiípadû druhé stûÏovatelky, manÏelky pod-
nikatele, se prokázalo, Ïe v˘‰e úvûru nebyla ne-
pfiimûfienû vysoká pomûrÛm jejich domácnosti.
RovnûÏ z okolností plynulo, Ïe si byla plnû vû-
doma ve‰ker˘ch rizik. Samotná okolnost, Ïe stû-
Ïovatelka je aktuálnû bez dostateãn˘ch pfiíjmÛ
(neboÈ byla na rodiãovské dovolené) i majetku,
nevedla ke zru‰ení rozhodnutí obecn˘ch soudÛ,
a to i pfiesto, Ïe se tyto soudy dostateãnû nevy-
pofiádaly s rolí základních práv. Obecné soudy
zkrátka v tomto druhém pfiípadû ve sv˘ch zá-
vûrech nepochybily.

Z uvedeného rozhodnutí tedy vypl˘vá, Ïe
Spolkov˘ ústavní soud z v‰eobecné svobody
jednání v ãl. 2 odst. 1 Základního zákona dovo-
dil limity sjednávání soukromoprávních smluv
spoãívající v tom, Ïe smlouva se nemÛÏe stát
prostfiedkem k jednostrannému diktování po-
vinností.41

Ústavnost bankovních poplatkÛ
v âeské republice

O více neÏ dvacet let pozdûji rozhodoval ãesk˘
Ústavní soud pfiípad bankovních poplatkÛ, te-
dy kauz, jejichÏ katalyzátorem bylo rozhodnutí
nûmeckého Spolkového nejvy‰‰ího soudu. Spo-
ry o bankovní poplatky se v obou státech t˘ka-
ly mûsíãních poplatkÛ za správu úvûrov˘ch
úãtÛ, které sice byly minimální (v Nûmecku 2 €
a v âR 150 Kã), av‰ak stûÏovatelé se domáhali
urãení jejich protiprávnosti. V nûmeckém sporu,
kter˘ byl pfied Spolkov˘m nejvy‰‰ím soudem
rozhodován v roce 2011, bylo konstatováno, Ïe
bankovní poplatky za vedení úvûrového konta

podléhají soudní kontrole, a ustanovení v‰eo-
becn˘ch obchodních podmínek o tûchto poplat-
cích jsou v bankovním styku se spotfiebiteli
neúãinná,42 tj. k tûmto ustanovením se ve
smlouvû nepfiihlíÏí.

Spolkov˘ nejvy‰‰í soud se ve své argumenta-
ci opfiel o pfiíslu‰ná ustanovení spotfiebitelského
práva nûmeckého obãanského zákoníku – BGB
(ustanovení § 307 odst. 1 první vûta a odst. 2
bod 1.).43 Podle pfiíslu‰n˘ch ustanovení jsou ne-
úãinná ve‰kerá ustanovení v‰eobecn˘ch ob-
chodních podmínek, jeÏ v rozporu s pfiíkazem
dobré víry nepfiimûfienû po‰kozují (unangemes-
sen benachteiligen) druhou smluvní stranu. V po-
chybnostech se má za to, Ïe nepfiimûfiené
po‰kození nastává zejména tehdy, pokud usta-
novení v‰eobecn˘ch obchodních podmínek není
sluãitelné s „podstatn˘mi základními my‰len-
kami“ (wesentlichen Grundgedanken) zákonné re-
gulace. Nûmecké soudy posoudily klíãovou
otázku povahy poplatkÛ za úvûrová konta ni-
koliv jako souãást „ceny“ úvûru (v takovém pfií-
padû by pfiezkum poplatkÛ nebyl moÏn˘),
n˘brÏ jako vedlej‰í ujednání, za které v‰ak ban-
ky neposkytují spotfiebitelÛm Ïádné protiplnû-
ní. Odmítnut byl argument, Ïe protiplnûním je
zasílání roãních vyúãtování splacené jistiny
a úrokÛ úvûru. Spolkov˘ nejvy‰‰í soud konsta-
toval, Ïe poplatek je jednoznaãnû oznaãen jako
poplatek za vedení úãtu. Nutno v‰ak dodat, Ïe
ani v samotném Nûmecku není argument rozli-
‰ování hlavního a vedlej‰ího cenového ujedná-
ní povaÏován za pfiesvûdãiv˘.44

StûÏovatelka v ãeské kauze zaloÏila argumen-
taci na podobn˘ch argumentech, které byly
v fiízení pfied nûmeck˘m Spolkov˘m nejvy‰‰ím
soudem úspû‰né, tedy zejména, Ïe bankovní
poplatky pfiedstavují „poplatky za nic“, jeÏ jsou
v rozporu s dobr˘mi mravy. V situaci, kdy chtû-
la uspût s ústavní stíÏností, v‰ak vzhledem k od-
li‰nému typu fiízení musela argumentovat
zároveÀ zásahem do sv˘ch ústavních práv.
Hlavní argument stûÏovatelky spoãíval v tom,
Ïe bankovní poplatky poru‰ují princip ekvity
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40 Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu SRN ze dne 19. fiíjna
1993, BVerfGE 89, 214 Bürgschaftsverträge, s. 234.

41 Christian Starck v komentáfii k ãl. 2 odst. 1 Základního zákona
poukazuje na skuteãnost, Ïe Spolkov˘ ústavní soud zasahuje do
smluvní svobody tímto ustanovením pouze zcela v˘jimeãnû –
STARCK, Ch. Art. 2 Abs. 1. In: von Mangoldt, H. – Klein, F. Das
Bonner Grundgesetz. Kommentar. 4. vyd., sv. 1, München,
1999, s. 265–266.

42 Rozhodnutí XI. civilního senátu Spolkového soudního dvora
SRN ze dne 7. ãervna 2011 sp. zn. XI ZR 388/10.

43 Je tedy tfieba zdÛraznit, Ïe ústavnûprávní argumenty rozhodnutí
Spolkového nejvy‰‰ího soudu ani niÏ‰ích soudÛ neobsahuje.
Pfiesto se domnívám, Ïe je tfieba v˘sledek tohoto fiízení na tomto
místû zmínit, aby byl vyjasnûn inspiraãní zdroj pozdûj‰í ústavní
stíÏnosti v âeské republice.

44 K tomu srov. FRANK, R. – VESELKOVÁ, P. – WOLFF, P.
Pfiípustnost poplatkÛ za správu a vedení úvûrov˘ch úãtÛ
veden˘ch pro spotfiebitele. Právní rozhledy, 2013, ã. 15–16, 
s. 519.
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a spravedlnosti, kter˘ koriguje obecn˘ princip
autonomie vÛle a rovnosti v soukromém právu.

Ústavní soud ústavní stíÏnost meritornû pro-
jednal a zamítl ji jako nedÛvodnou. V fiízení se
postupnû zab˘val ãtyfimi otázkami: bagatelní
v˘‰í poplatku s ohledem na moÏn˘ poãet soud-
ních fiízení v této oblasti, poÏadavkem, aby
Ústavní soud sjednocoval judikaturu obecn˘ch
soudÛ, problematikou ochrany spotfiebitele ja-
koÏto slab‰í smluvní strany a koneãnû otázkou
náhrady nákladÛ fiízení.45 Z hlediska zkouma-
ného tématu se zamûfiím pouze na tfietí otázku,
v níÏ spatfiuji vyrovnávání se ãeského Ústavní-
ho soudu s judikaturou nûmeckého Spolkového
ústavního soudu o limitech právního jednání
v soukromoprávních vztazích.

V úvodu argumentace Ústavní soud pouka-
zuje na fakt, Ïe pfies tvrzenou éru lidsk˘ch
práv46 je velmi dÛleÏité pfiesnû vymezit ústavní
rozmûr pfiípadu. K argumentaci navrhovatelky
uvedl, Ïe ochrana spotfiebitele, byÈ jde o dÛleÏi-
t˘ princip evropského práva, „nepfiedstavuje
nûkteré ze samostatnû ústavnû zaruãen˘ch zá-
kladních práv a svobod [...], n˘brÏ ústavnû vy-
t˘ãen˘ cíl politiky státu spojen˘ s konkrétní
úpravou ochrany spotfiebitele v rovinû obyãej-
ného práva.“47 Stát realizoval tuto politiku pfii-
jetím konkrétní zákonné úpravy, do které
promítl poÏadavky plynoucí z práva Evropské
unie, a tato zákonná regulace nebyla ze strany
stûÏovatelky napadena.

V klíãové ãásti odÛvodnûní Ústavní soud
uvedl, Ïe „nelze po vzoru pfiedváleãného pozi-
tivismu (“zákon je zákon“, lex dura, sed lex) pou-
ze zdÛrazÀovat, Ïe „smlouva je smlouva“. To
platí v tom smyslu, Ïe princip autonomie vÛle
v soukromoprávních vztazích nemÛÏe b˘t na-
hrazován jednostrannû usmûrÀujícími (paterna-
listick˘mi) zásahy ze strany státu. Postavení
silnûj‰í strany (je druhou stranou téhoÏ právního
vztahu) nelze povaÏovat z povahy vûci samé za
nûco protiprávního, ãi dokonce neústavního.“48

âesk˘ Ústavní soud posoudil bankovní po-
platky jako jednu ze dvou sloÏek v˘nosu z úvû-
rov˘ch smluv (vedle úrokÛ). Je tedy logické, Ïe
zru‰ení bankovních poplatkÛ by tedy vedlo ke
zv˘‰ení úrokové sazby bank. Za nepfiesvûdãi-
vou povaÏoval Ústavní soud i argumentaci ze
strany stûÏovatelky, podle níÏ byl spotfiebitel
„oklamán“ bankou tím, Ïe pfiestoÏe souhlasil
s jasnû stanoven˘m mûsíãním poplatkem za sprá-
vu úvûru, nevûdûl, jaké konkrétní protiplnûní mu
bude za tento poplatek poskytnuto.49 Z hlediska
ústavnûprávní argumentace je v˘znamné zdÛ-
raznûní ústavního rozmûru autonomie vÛle:
„Ochranná funkce státu (vefiejnoprávní prvek)
ve vztahu k základním právÛm a svobodám
plyne jiÏ z ãl. 1 odst. 1 Ústavy... Stát je proto po-

vinen tento autonomní prostor svobodného roz-
hodování jedince pfiedev‰ím chránit v prostfiedí
obyãejného práva ... To se dûje rovnûÏ v pfiípadû
tzv. spotfiebitelsk˘ch smluv.“50 Otázkou v‰ak je,
zda ve chvíli, kdy Ústavní soud vyzdvihl na
ústavní úroveÀ autonomii vÛle, nemûl se zab˘-
vat i otázkou, zda ochrana slab‰í strany rovnûÏ
nemÛÏe mít urãit˘ ústavní rozmûr (jakkoliv je
podle mého názoru pravdûpodobné, Ïe i v pfií-
padû tvrzení tohoto ústavního rozmûru by patr-
nû svobodné utváfiení právního vztahu
garantované autonomií vÛle v soukromém prá-
vu pfieváÏilo).

Uvedené pfiípady právních vztahÛ spotfiebite-
lÛ a bank ukazují dvû moÏné linie argumentace
t˘kající se omezení právního jednání v soukro-
mém právu. Nejde v‰ak o v˘luãné protipóly, spí-
‰e o kontinuum, v jehoÏ mezích se právní
úprava i rozhodovací praxe pohybují. Na jedné
stranû stojí preference autonomie vÛle, která
mÛÏe b˘t limitována kolidujícími zájmy ply-
noucími primárnû ze zákonn˘ch pfiedpisÛ,51 na
stranû druhé jde o ‰iroce vykládan˘ horizontál-
ní úãinek základních práv projevující se v tom-
to pfiípadû v ochranû slab‰í smluvní strany. Obû
zkoumaná rozhodnutí ústavních soudÛ podle
mého názoru pfiedstavují spí‰e krajní pozice.
âesk˘ Ústavní soud explicitnû nezmiÀuje moÏ-
nosti omezování smluvní autonomie v soukro-
moprávních vztazích (snad s v˘jimkou v˘‰e
uvedeného odmítnutí pozitivistické koncepce
„smlouva je smlouva“; ov‰em tuto my‰lenku
dále Ústavní soud v odÛvodnûní svého rozhod-
nutí nerozvedl). Naproti tomu argumentace 
nûmeckého Spolkového ústavního soudu v pfií-
padû ruãení je zaloÏena na moÏnostech limitace
autonomního právního jednání soukromopráv-
ních subjektÛ, aÏ následná praxe ukázala, Ïe té-
to moÏnosti Spolkov˘ ústavní soud pfiíli‰ ãasto
nevyuÏívá.52

Pfiípad odvolání ãlenÛ nûkter˘ch
orgánÛ ODS v Praze 5

Posledním pfiíkladem ukazujícím dal‰í rozmûr
problematiky pÛsobení základních práv v hori-
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45 Nález Ústavního soudu ze dne 10. 4. 2014 sp. zn. III. ÚS
3725/13 (bankovní poplatky), odst. 28 odÛvodnûní.

46 BOBBIO, N. The Age of Rights. Oxford, 1995.
47 Nález Ústavního soudu ze dne 10. 4. 2014 sp. zn. III. ÚS

3725/13 (bankovní poplatky), odst. 42 odÛvodnûní.
48 Ibid., odst. 46 odÛvodnûní.
49 Ibid., odst. 56 odÛvodnûní.
50 Ibid., odst. 43 odÛvodnûní. Ústavní soud se ústavností právní

úpravy spotfiebitelsk˘ch smluv nezab˘vá, neboÈ pro to neshledal
dÛvody a stûÏovatelka ve své stíÏnosti tuto úpravu
nezpochybÀuje.

51 problematika pfiípustnosti bankovních poplatkÛ mûla navíc je‰tû
evropsk˘ rozmûr, neboÈ kromû národní legislativy se dot˘kala
rovnûÏ Smûrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993
o nepfiimûfien˘ch podmínkách ve spotfiebitelsk˘ch smlouvách.

52 Srov. komentáfi Christiana Starcka v pozn. pod ãarou ã. 41.
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zontálních právních vztazích se t˘ká jiné oblas-
ti, konkrétnû vztahÛ politick˘ch stran a hnutí
a jejich ãlenÛ. Touto problematikou se Ústavní
soud zab˘val v kauze odvolání ãlenÛ nûkter˘ch
orgánÛ Obãanské demokratické strany v Praze 5
v roce 2011.53 Politické strany jsou právnické
osoby soukromého práva, které v‰ak plní znaã-
nou roli v právu vefiejném jako pfiedstavitelé po-
litick˘ch idejí ve vefiejném prostoru.54 Jejich
vztah k ãlenÛm je tak podle Ústavního soudu
ovlivnûn základním právem sdruÏovat se v po-
litick˘ch stranách a politick˘ch hnutích (ãl. 20
odst. 2 Listiny základních práv a svobod) a dá-
le úlohou politick˘ch stran zaloÏen˘ch na vnit-
rostranické demokracii, která je nutn˘m
pfiedpokladem zastupitelské státní demokra-
cie.55 V daném pfiípadû ‰lo o stíÏnost odvola-
n˘ch ãlenÛ orgánÛ ODS proti rozhodnutí
obecn˘ch soudÛ, které nevyhovûly jejich argu-
mentÛm o protiprávnosti jednání politické stra-
ny. Obecné soudy argumentovaly doslovn˘m
v˘kladem pravomoci pfiezkoumávat usnesení
politick˘ch stran a hnutí. Podle § 16a zákona 
ã. 424/1991 Sb., o sdruÏování v politick˘ch 
stranách a politick˘ch hnutích: dot˘ká-li se roz-
hodnutí orgánu strany a hnutí skuteãností vy-
znaãovan˘ch v rejstfiíku stran a hnutí (§ 9),
mÛÏe ãlen této strany a hnutí do 6 mûsícÛ od
pfiijetí takového rozhodnutí poÏádat okresní
soud o urãení, zda je takové rozhodnutí v sou-
ladu se zákonem a stanovami.

Okolnosti pfiípadu vedly Ústavní soud k ‰ir-
‰ímu v˘kladu ochranné dimenze základního
práva sdruÏovat se v politick˘ch stranách
a hnutích, z níÏ „vypl˘vá pfiímo povinnost stá-
tu poskytnout a zajistit efektivní ochranu zá-
kladních práv, která vyÏaduje i jejich vûcnému
obsahu odpovídající právní (zejména procesní)
úpravu a poskytnutí garancí a záruk proti moÏ-
nému zásahu i ze strany tfietích soukrom˘ch
osob.“56

PfiestoÏe pfiedmût sporu spoãíval v tom, zda
obecné soudy mají pravomoc pfiezkoumávat
rozhodnutí politick˘ch stran, Ústavní soud se
v odÛvodnûní vyjádfiil k podstatû pfiípadu, kte-
rou byl zásah do práva sdruÏovat se, a toto
omezení plynulo z rozhodnutí orgánu politické
strany. AÏ sekundárnû do‰lo k poru‰ení základ-
ního práva ze strany obecn˘ch soudÛ, které 
neposkytly adekvátní ochranu tomuto základ-
nímu právu. Podle Ústavního soudu totiÏ ga-
rance pfiedmûtného základního práva ze strany
státu se t˘kají pfiedev‰ím pfiezkumu ãinností po-
litické strany z hlediska moÏného poru‰ení zá-
kladních práv jednotlivcÛ, v daném pfiípadû
práva sdruÏovat se v politick˘ch stranách, v dÛ-
sledku ãinností politické strany.57 Uveden˘ ‰iro-
k˘ v˘klad moÏnosti soudního pfiezkumu

právních jednání politick˘ch stran podle Ústav-
ního soudu „nejenÏe nepfiedstavuje nepfiípust-
n˘ zásah do ústavnûprávního statusu svobody
a vnitfiní autonomie politick˘ch stran ze strany
státu, ale naopak je tfieba jej z hlediska nezbytné
ústavní garance a ochrany svobodné soutûÏe po-
litick˘ch stran a politick˘ch sil a ochrany zá-
kladního práva jednotlivcÛ sdruÏovat se
v politick˘ch stranách povaÏovat za ústavnû pfií-
pustn˘ a dokonce Ïádoucí, pokud vnitrostranic-
ké mechanismy kontroly a vynucování principÛ
a pravidel vnitrostranické demokracie jsou zce-
la neefektivní, selhávají ãi nefungují vÛbec.“58

Promûnné v aplikaci
horizontálních úãinkÛ
základních práv

Za hlavní problém horizontálního pÛsobení zá-
kladních práv povaÏuji riziko omezování auto-
nomie vÛle jakoÏto jednoho z vÛdãích principÛ
soukromého práva.59 Sledované pfiípady v‰ak
naznaãují, Ïe tento problém je tfieba vnímat 
nikoliv jako konflikt ústavních práv a soukro-
moprávního principu, neboÈ z hlediska hierar-
chického uspofiádání práva bychom patrnû
dovodili pfiednost ústavního práva v situacích
tûchto kolizí. Hledíme-li na autonomii vÛle jako
na vyjádfiení obecné svobody jednání, ukazuje
se, Ïe v pfiípadû horizontálního pÛsobení zá-
kladních práv je klíãové hledání optimálního
rovnováhy mezi autonomií vÛle na stranû jedné
a kolidujícím ústavním právem na stranû druhé,
pfiípadnû hledáním imanentních ústavních limi-
tÛ svobody jednat, jak to uãinil nûmeck˘ Spol-
kov˘ ústavní soud v kauze bankovních záruk.60

Uvedené pfiíklady rovnûÏ poukazují na dÛ-
sledky institucionálního posunu pfii rozhodování
soukromoprávních sporÛ, v nichÏ je argumen-
továno základními právy. Ústavní principy b˘-
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53 Nález Ústavního soudu ze dne 27. 12. 2011 sp. zn. II. ÚS
1969/10 (k právu sdruÏování v politick˘ch stranách).

54 Podle judikatury Ústavního soudu pfiedstavují politické strany
„státem privilegované korporace soukromého práva, nezbytné
v reprezentativní formû vlády, jejichÏ základní funkcí je vytváfiet
svorník mezi státem a spoleãností tím, Ïe aktivizují a zapojují
obãany do správy vefiejn˘ch záleÏitostí.“ – nález sp. zn. Pl. ÚS
26/94 ze dne 18. 10. 1995.

55 Nález Ústavního soudu ze dne 27. 12. 2011 sp. zn. II. ÚS
1969/10 (k právu sdruÏování v politick˘ch stranách), odst. 26
odÛvodnûní.

56 Ibid., odst. 33 odÛvodnûní.
57 Ibid., odst. 34 odÛvodnûní.
58 Ibid., odst. 35 odÛvodnûní. Kritiku nedostateãné ochrany, kterou

podle Ústavního soudu poskytly obecné soudy stûÏovatelÛm,
je‰tû Ústavní soud umocnil v odst. 36 odÛvodnûní rozhodnutí,
kde konstatuje nedostateãnou zákonnou úpravu poÏadavku
vnitrostranické demokracie.

59 V ãeské literatufie shodnû napfi. MAR·ÁLEK, P. Soudobá
delegitimizace lidsk˘ch práv. In: ·turma, P. – Gerloch, A. a kol.:
Ochrana základních práv a svobod v promûnách práva na
poãátku 21. století v ãeském, evropském a mezinárodním
kontextu. Praha, 2011, s. 82.

60 Právû spojením dvou podobn˘ch kauz do jednoho pfiípadu se
Spolkov˘ ústavní soud pokou‰í nalézt optimální vyváÏení
kolidujících hodnot.
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vají artikulovány ústavními soudy (napfi. kauza
odvolání ãlenÛ orgánu politick˘ch stran, ústav-
nûprávní, byÈ struãná, argumentace v ãeské
kauze bankovních poplatkÛ), zatímco obecné
soudy pracují spí‰e s klasick˘mi doktrínami
soukromého práva (srov. nûmeckou kauzu ban-
kovních poplatkÛ, která nebyla pfied Spolko-
v˘m nejvy‰‰ím soudem fie‰ena na bázi
ústavních principÛ a lidsk˘ch práv, n˘brÏ
v rámci soukromoprávních norem a institutÛ).
Takovéto rozhodování v‰ak podle mého názoru
nepodporuje koherenci právního fiádu, spí‰e je-
ho fragmentaci. Je proto nezbytné, aby ústavnû-
právní argumenty byly podávány jiÏ na úrovni
nejniÏ‰ích soudních instancí, tak aby ústavní
soudy pouze pfiezkoumávaly, zda obecné soudy
nepochybily pfii v˘kladu ústavního práva, niko-
liv pfiiná‰ely ústavní aspekt dané problematiky,
kter˘ byl dosud zcela opomíjen.

Samotná podoba horizontálního pÛsobení zá-
kladních práv není jednotná, pfiestoÏe ve v‰ech
v˘‰e uveden˘ch pfiípadech jde o nepfiím˘ hori-
zontální úãinek. V nûmecké kauze ruãení jde
vesmûs o interpretaci neurãit˘ch právních po-
jmÛ (napfi. dobré mravy) ústavnû konformním
zpÛsobem, v ãeské kauze bankovních poplatkÛ
Ústavní soud odmítá ochranu spotfiebitele
vztáhnout pod ústavní hodnoty spravedlnosti
a rovnosti, které by mûly vyvaÏovat princip au-
tonomie vÛle. V kauze vylouãení ãlenÛ orgánÛ
politické strany zdÛrazÀuje roli obecn˘ch sou-
dÛ pfii pfiezkumu soukromoprávního vztahu
politické strany a jejího ãlena, tak aby nedochá-
zelo k poru‰ení práva sdruÏovat se v politic-
k˘ch stranách a politick˘ch hnutích.61

Závûr

Idea ústavnûprávních limitÛ právního jednání
osob soukromého práva se na první pohled mÛ-
Ïe zdát nepatfiiãná. Ústavnûprávní doktrína sice
uznává doktrínu horizontálního úãinku, ale pfii
bliÏ‰ím pohledu na ãeskou i zahraniãní praxi se
ukazuje, Ïe v fiadû pfiípadÛ nejde o pfiím˘ úãi-
nek, n˘brÏ o úãinek zprostfiedkovan˘ skrze roz-
hodovací ãinnost soudÛ. Ty odmítají vynucovat
subjektivní práva ze soukromoprávních vztahÛ,
pokud odporují tradiãnímu pojetí základních
práv (pfiiãemÏ vyuÏívány b˘vají neurãité právní
pojmy obsaÏené v soukromém právu, jak˘mi
jsou napfiíklad dobré mravy, dobrá víra, vefiejn˘
pofiádek).62 Konstrukce takov˘chto omezení
soukromoprávních jednání v‰ak není úplnû tra-
diãní a ustálená ani v civilistické doktrínû. Jak
jsem se pokusil vyloÏit v˘‰e, z § 547 a § 580 ob-
ãanského zákoníku mÛÏeme v˘kladem dovodit
poÏadavek souladu právních jednání s ústav-
ním pofiádkem.

PfiedloÏen˘ ãlánek nepfiedstavuje vyãerpáva-
jící anal˘zu pÛsobení základních práv v hori-
zontálních vztazích. Tím, Ïe se zamûfiuje na
právní vztahy, jejichÏ subjektem jsou právnické
osoby, pokou‰í se blíÏe konkretizovat rÛzné fak-
tory mající vliv na konkrétní podobu horizon-
tálního úãinku základních práv. Jak bylo
konstatováno v˘‰e, v právních vztazích mohou
právnické osoby vystupovat jako nositelé zá-
kladních práv, tedy subjekty mající urãitá zá-
kladní práva a svobody. Pfiíspûvek se v‰ak
zab˘val situací, kdy v soukromoprávních spo-
rech argumentuje základními právy pfied soudy
druhá strana. Základním povinn˘m subjektem
v takov˘chto pfiípadech zÛstává stát, neboÈ jeho
orgány, v daném pfiípadû soud, jsou bezpochy-
by vázány základními právy. Právnická osoba
se v‰ak dostává do pozice, popisované v litera-
tufie jako „zprostfiedkovan˘ adresát“,63 tedy
subjekt mající povinnost nezasahovat do zá-
kladních práv jin˘ch subjektÛ. Ilustrativnû to
bylo vidût jak v nûmeckém pfiípadû bankovních
záruk, tak v ãeském pfiípadû politické strany
a ãlenÛ jejích orgánÛ.

Nastínûné pfiíklady poukázaly podle mého
názoru na nûkolik vzájemnû souvisejících sku-
teãností, které se pokusím struãnû shrnout, a dá-
le poukázat na rozdíly v pÛsobení základních
práv na soukromoprávní vztahy, kde se práv-
nické osoby nevyskytují:

Z v˘‰e uveden˘ch pfiíkladÛ plyne, Ïe základ-
ní práva pfiímo právnické osoby nezavazují. 
Zavazují v‰ak soudy pfii rozhodování soukro-
moprávních sporÛ a dal‰í orgány státu, které pfii
své ãinnosti mají poskytovat efektivní ochranu
základním právÛm.64 PfiestoÏe tedy nejde o to,
Ïe by se jeden subjekt soukromoprávního vzta-
hu mohl proti jinému subjektu pfiímo dovolávat
urãitého základního práva, urãit˘ vliv v soukro-
moprávních vztazích základní práva pfiesto ma-
jí. Základní práva zavazují státní orgány pfii
aplikaci práva tím, Ïe vyÏadují, aby akty vefiej-
né moci neodporovaly základním právÛm. Tato
skuteãnost pÛsobí na vûdomí adresátÛ práva
tím, Ïe vytváfií a stabilizuje normativní oãeká-
vání, Ïe soukromoprávní závazky odporující
základním právÛm nebudou vymahatelné ve-
fiejnou mocí.65 Potvrzuje se tedy doktrinární zá-
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61 Nález Ústavního soudu ze dne 27. 12. 2011 sp. zn. II. ÚS
1969/10 (k právu sdruÏování v politick˘ch stranách), odst. 33
odÛvodnûní.

62 Pokud by napfiíklad byla sjednána smlouva, v níÏ by se
vyskytovala zjevnû diskriminaãní ustanovení, mohl by soud
konstatovat její neplatnost.

63 BARTO≈, – KRATOCHVÍL, – KOPA, – TOMOSZEK, –
JIRÁSEK, – SVAâEK, op.cit., s. 71.

64 WAGNEROVÁ, E. Úvod. In: Wagnerová, E. – ·imíãek, V. –
Langá‰ek, T. – Pospí‰il, I. a kol.: Listina základních práv
a svobod. Komentáfi. Praha, 2012, s. 13.

65 Právû vytváfiení a stabilizace normativního oãekávání jsou fiadou
autorÛ chápány jako stûÏejní funkce práva. LUHMANN, N. Das
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vûr, Ïe horizontální úãinky základních práv
v soukromoprávních vztazích se obvykle pohy-
bují mezi striktním pfiiznáním pfiímého úãinku
a zásadním odmítnutím jakéhokoliv úãinku zá-
kladních práv.66 Jak vypl˘vá z v˘‰e uvedeného
pfiíkladu vylouãení ãlenÛ orgánÛ politické stra-
ny, horizontální úãinek je nûkdy doplÀován
ochrannou dimenzí lidsk˘ch práv.67

V˘‰e uvedená charakteristika horizontálních
úãinkÛ se podle mého názoru neli‰í od pojetí
tûchto úãinkÛ v právním vztahu fyzick˘ch osob.
Kde v‰ak rozdíly spatfiuji, je existence právních
vztahÛ, které se vyznaãují faktickou nerovností
subjektÛ (napfi. banka a fyzická osoba jakoÏto je-
jí klient). Tyto vztahy generují urãité argumenty
horizontálního úãinku lidsk˘ch práv, které se
v právních vztazích mezi dvûma fakticky rov-
n˘mi subjekty nevyskytují, napfiíklad argumen-
ty spravedlnosti limitující prosazování faktické
moci pfii soukromoprávním jednání. S touto ne-
rovností subjektÛ do urãité míry souvisí i dal‰í
aspekt ‰ir‰ího uznání horizontálního pÛsobení
základních práv ve vztahu k právnick˘m oso-
bám, kter˘m je silnûj‰í prolínání soukromého
a vefiejného práva a uznání funkcí urãit˘ch sou-
kromoprávních subjektÛ, které pfiekraãují ryze
soukromou sféru. Tuto charakteristiku naplÀují
napfiíklad politické strany, které jakoÏto soukro-
moprávní subjekty vykazují rovnûÏ urãité
aspekty fungování, které mají vazby na ústavní
doktríny. Nad rámec tohoto pfiíspûvku lze uvést
‰irokou problematiku právních vztahÛ, jejichÏ

subjektem jsou nadnárodní obchodní spoleã-
nosti.68

Koneãnû samostatnou problematikou je otáz-
ka lidskoprávních limitÛ právního jednání sou-
krom˘ch osob ve vztahu ke státu a jeho
pravomoci regulovat soukromoprávní jednání.
Tato potfieba regulace ze strany státu je podle
mého názoru opût v˘raznûji patrná ve vztahu
k právnick˘m osobám (napfiíklad obchodním
korporacím). Pokud se objeví potfieba upravit
urãité vztahy, ‰iroké pfiiznání ústavní dimenze
soukromoprávního jednání vytváfií jisté pfiekáÏ-
ky zákonodárci pfii legislativní ãinnosti.69 Pfies-
toÏe tedy soud automaticky nezískává poslední
slovo v otázce stanovování omezení soukromo-
právních jednání, pozice zákonodárce je pfiesto
ztíÏena limity, plynoucími z judikatury soudÛ,
které nelze pfiekonat bûÏn˘m zákonem.
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Recht der Gesellschaft. Frankfurt am Main, 1993, s. 151–153,
von BOGDANDY, A. – VENZKE, I. Beyond Dispute.
International Judicial Institutions as Lawmakers. German Law
Journal, 2011, ã. 5, s. 979.

66 GARDBAUM, S. The „Horizontal Effect“ of Constitutional Rights.
Michigan Law Review, 2003/2004, s. 394.

67 Ke vztahu ochranné dimenze základních práv a horizontálních
úãinkÛ viz v˘‰e pozn. pod ãarou ã. 21.

68 Podrobnûji viz Ondfiejková, J. v OND¤EJKOVÁ, J. –
OND¤EJEK, P. Globalizace, stát a právo. In: Kysela, J. –
Ondfiejek, P. a kol. Kolos na hlinûn˘ch nohou? K promûnám
státu a jeho rolí. Praha, 2016, s. 130–149 a literatura tam
obsaÏená.

69 Podrobnostem ke vztahÛm horizontálního úãinku a promûnám
souãasného státu se vûnuji spoleãnû s Janem Brozem na jiném
místû: BROZ, J. – OND¤EJEK, P. Pluralita dimenzí základních
práv v souãasném státû. In: Kysela, J. – Ondfiejek, P. a kol.
Kolos na hlinûn˘ch nohou? K promûnám státu a jeho rolí.
Praha, 2016, s. 198–226.

Darování a jeho podoby v novém
soukromém právu 
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