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– v˘tka je zpÛsobilá zasáhnout do sféry postiÏené osoby, zejména její dÛstojnosti, váÏnosti
a cti a dobré povûsti, a postiÏená osoba má
právo se proti takovému úkonu orgánu vykonávajícího veﬁejnou správu bránit ve správním soudnictví,
– uloÏená v˘tka vytváﬁí pﬁekáÏku ne bis in idem
pro kárné ﬁízení pro t˘Ï skutek,
– okolnost, Ïe byla kárnû obvinûné osobû v minulosti uloÏena v˘tka za jin˘ skutek, mÛÏe
b˘t pﬁitûÏující okolností v pﬁípadû, Ïe orgán
rozhodující v kárném ﬁízení shledá dÛvodnost uloÏené v˘tky a souvislost mezi jednáním, za které byla v˘tka uloÏena, a kárn˘m
obvinûním,
– uloÏená v˘tka není v˘sledkem správního ﬁízení, není rozhodnutím splÀujícím formální
náleÏitosti rozhodnutí správního orgánu
podle § 67 spr. ﬁ.,
– v˘tka je individuálním správním aktem
v materiálním pojetí napadnuteln˘m Ïalobou
proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65
odst. 1 s. ﬁ. s.

Zavedení moÏnosti vyﬁídit drobné nedostatky
v ãinnosti a chování osob, které podléhají kárné
odpovûdnosti, uloÏením neformální v˘tky ze
strany orgánu, kter˘ vykonává dohled, mûlo odbﬁemenit kárná ﬁízení, vedená pﬁíslu‰n˘mi orgány, od projednávání bagatelních pﬁípadÛ, které
nedosahují intenzity kárn˘ch obvinûní. Mají-li
v‰ak ukládané v˘tky povahu individuálního
správního aktu zasahujícího do sféry subjektivních
veﬁejn˘ch práv dotãen˘ch osob, podléhajících samostatné ochranû ve správním soudnictví, je legislativnû sporné, proã má vedle regulérního systému
kárné odpovûdnosti existovat jin˘ systém faktického trestání ve formû ukládání v˘tek osobami
vykonávajícími veﬁejnou správu, které jinak pravomoc projednávat kárná obvinûní nemají. Nedojde-li v‰ak v tomto smûru k nûjaké legislativní
zmûnû, je dobré, aby si jak ti, kdo v˘tky ukládají, tak i postihované osoby byli vûdomi v˘znamu tohoto institutu a problémÛ s tím spojen˘ch.

O vnitﬁních limitech ústavních
demokracií1
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On Inherent Limits of Constitutional Democracy
Summary: The article looks at the inherent limits of constitutional democracy, i. e. the topic which
should be discussed first when dealing with real or putative crisis of Central European democracies. After
a brief introductory discussion of the very concept of constitutional democracy, it starts with the
presentation of democratic and constitutionalist accounts of difficulties of constitutional democracy.
Further, it discusses constitutional failure during the creation and maintenance of constitutional
democracy. Finally, this exploratory article ends with a typology of internal and external limits of
constitutional democracy.
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Jako demokratick˘ právní stát je âeská republika definována v ãl. 1 odst. 1 Ústavy âeské republiky. Tento ãlánek pojí v jeden celek princip
demokratick˘ a státnûprávní. Jinak ﬁeãeno, na‰e
Ústava v sobû subtilnû mísí demokratické principy s poÏadavky konstitucionalismu; pﬁijetí
koncepce materiálního právního státu, v nûmÏ

kromû vázanosti státní moci pravidly musí mít
tato pravidla i urãit˘ (spravedliv˘) obsah, pﬁedstavuje konstitucionalistick˘ prvek na‰í ústavní

1

âlánek vznikl v rámci grantu Liberální demokracie v dobû krize
(GA16-13980S).
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demokracie.2 KaÏdopádnû platí, Ïe „Ïádn˘ jin˘
reÏim nemÛÏe b˘t dnes legitimní neÏ reÏim demokratick˘“3 a zároveÀ je tﬁeba vycházet „z priority obãana pﬁed státem, a tím i z priority
základních obãansk˘ch a lidsk˘ch práv a svobod.“4 JiÏ na základû konstrukce samotné na‰í
ústavy lze ná‰ politick˘ systém oznaãit za
ústavní demokracii.5 Pro popis moderních demokratick˘ch reÏimÛ nelze jiÏ pouÏívat slovo
jediné (jako demokracie ãi republika), ale slovní
spojení, v nichÏ adjektivum (liberální, ústavní)
slouÏí k naznaãení rozdílu mezi souãasn˘mi politick˘mi reÏimy a jejich pﬁedchÛdci.6 Souãasné
demokracie jsou totiÏ intimnû spjaty s pojmem
reprezentace a také s v‰eobecn˘m volebním
právem, a proto je zde pádn˘ dÛvod k jejich odli‰ení od antick˘ch a ranû moderních demokracií. Oproti starovûké polis se zmûnilo celé pojetí
politiky: jednotlivec jiÏ nemusí b˘t oddán své obci, ale má naopak obrovsk˘ prostor pro uplatÀování sv˘ch soukrom˘ch zájmÛ a individuálních
práv. Právû ta jsou hlavními konstitucionalistick˘mi hodnotami a k jejich ochranû je tu pak celá
ﬁada konstitucionalistick˘ch institucí.
NeÏ se zaãnu vûnovat samotnému tématu tohoto ãlánku, kter˘m je otázka vnitﬁních limitÛ
ústavních demokracií, dovolil bych si nejprve
nûkolik slov k samotnému pojmu ústavní demokracie, resp. k ospravedlnûní jeho uÏití. Koncept ústavní demokracie totiÏ povaÏuji za
vhodnûj‰í neÏ hlavní alternativu, která se nabízí (tj. liberální demokracie), neboÈ liberalismus
(ve své odli‰nosti napﬁ. od konzervatismu ãi socialismu) je aÏ pﬁíli‰ ãasto spojován s urãitou
specifickou ideologickou tradicí. I kdybychom
povaÏovali liberalismus za dominantní politickou filozofii novovûku (tj. za matrici moderního
politického my‰lení), nelze ﬁíct, Ïe by moderní
konstitucionalismus ãerpal jen z liberální tradice,
av‰ak do urãité míry se na jeho utváﬁení podílela téÏ tradice stﬁedovûkého konstitucionalismu.
Moderní konstitucionalismus totiÏ nebyl toliko
produktem teoretického díla liberálních filozofÛ, ale spí‰e plodem dlouhého v˘voje právních
institucí, prosazovan˘ch právníky nadan˘mi Ïiv˘m praktick˘m smyslem pro to, co je pﬁimûﬁené okolnostem.7 Podle Martina Rhonheimera
lze ﬁíci, Ïe konstitucionalismus byl sv˘m zpÛsobem objevem dlouhé pﬁed-absolutistické tradice a pokusem o její institucionalizaci tváﬁí v tváﬁ
negativní zku‰enosti s absolutistick˘m státem
s jeho neomezenou a svévolnou mocí. Mohl
k tomu vyuÏít konceptu pﬁirozen˘ch práv, kter˘ se objevil jiÏ v literatuﬁe církevních právníkÛ
12. a 13. století a pozdûji se transformoval do na‰eho pojmu lidsk˘ch práv.8 Dal‰ími zdroji byly
stﬁedovûké tradice reprezentativní vlády, rule of
law, práva na odpor nebo konciliarismu. Na
20
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druhou stranu je tﬁeba pﬁipustit, Ïe rozhodující
vliv na formulaci my‰lenek souãasného konstitucionalismu mûli pﬁece jen liberální autoﬁi 19.
století, z nichÏ nicménû ne v‰ichni byli nad‰en˘mi pﬁíznivci demokracie.9 Tím, Ïe liberální
konstitucionalisté postupnû pﬁijali za svou demokracii, dali jí téÏ urãitou, prakticky realizovatelnou formu. Moderní demokracie je nutnû
omezenou demokracií, a to základními právy,
svobodami a s jejich ochranou spjat˘mi konstitucionalistick˘mi institucemi.10
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Konstitucionalismus je nutno povaÏovat v jednom ohledu za
pojem ‰ir‰í neÏ právní stát, protoÏe se obecnû t˘ká ideálÛ
a technik právního omezení moci (tj. jde o pojem právní stát
zahrnující, ov‰em pﬁekraãující, kdy právnímu státu jde pﬁedev‰ím
o náleÏitou povahu právních pravidel); v jiném ohledu je zase
pojmem uÏ‰ím, protoÏe naplnûní poÏadavkÛ formálnû právního
státu je‰tû nemusí znamenat naplnûní konstitucionalistick˘ch
hodnot, v jejichÏ centru je respekt k lidské dÛstojnosti a z ní
vypl˘vajících (základních) práv. Srov. BARBERIS, M. Idéologies
de la Constitution – Histoire du constitutionnalisme. In:
TROPER, M. – CHAGNOLLAUD, D. Traité international de droit
constitutionnel I. Théorie de la Constitution, Paris, 2012, s. 116
a MURPHY, W. F. Constitutional Democracy. Creating and
Maintaining a Just Political Order, Baltimore, 2008, s. 11 a násl.
Nález sp. zn. Pl. ÚS 19/93 ze dne 21. 12. 1993 (N 1/1 SbNU 1;
14/1994 Sb.).
Nález sp. zn. Pl. ÚS 43/93 ze dne 12. 4. 1994 (N 16/1 SbNU
113; 91/1994 Sb.).
Srov. podrobnûj‰í argumentace v tûchto m˘ch pﬁíspûvcích:
Politická moc a ústavní demokracie. Za konzervatismus
ústavních forem. Kontexty, 2012, ã. 3, s. 8–12, Od ústavní
demokracie k ústavnímu soudnictví. In: Smekal, H. – Pospí‰il, I.
Soudcokracie, nebo judicializace politiky? Vztah práva a politika
(nejen) v ãasech krize, Brno, 2013, s. 34–51 a SouÏití
demokracie a konstitucionalismu: teoretická v˘chodiska a ãeská
praxe. In: Holá, M. Demokracie jako hodnota a problém II.,
Liberec, 2014, s. 29–39. K tomu, Ïe na‰i demokracii je tﬁeba
chápat materiálním zpÛsobem, mne dovedly z ãesk˘ch zdrojÛ
hlavnû statû Eli‰ky Wagnerové. Srov. pﬁedev‰ím WAGNEROVÁ,
E. Koncept právního státu. In: WAGNEROVÁ, E. – POSPÍ·IL, I.
Vladimír Klokoãka Liber Amicorum. In memoriam emeritního
ústavního soudce. Praha, 2009, s. 248. ByÈ se s pojmem
ústavní demokracie samozﬁejmû v na‰em prostﬁedí ãasto
operuje, snahy o vymezení specifiãnosti tohoto politického
reÏimu uÏ jsou vzácnûj‰í; spí‰e se jeho obsah povaÏoval za
samozﬁejm˘. Pojmu (reprezentativní, konkurenãní, konsenzuální
atd.) demokracie byla naopak vûnována znaãná pozornost,
teoreticky sofistikovanûj‰í rozbory konstitucionalismu, navazující
na urãité pﬁední svûtové autory ãi ‰koly souãasného
ústavnûprávního my‰lení, byly ov‰em uÏ vzácnûj‰í. Srov. ale ze
star‰ích prací napﬁ. KLOKOâKA, V. Ústavní systémy evropsk˘ch
státÛ, Praha, 1996, s. 26 a násl., HOLLÄNDER, P. Základy
v‰eobecné státovûdy, PlzeÀ, 2009, s. 261 a násl., ãi pak vÛbec
první na‰e ucelenûj‰í pojednání o ústavní teorii KYSELA, J.
Ústava mezi právem a politikou. Úvod do ústavní teorie, Praha,
2014, s. 247 a násl., 271 a násl.
K tomu viz pﬁehlednou debatu v CEASER, J. W. Liberal
Democracy and Political Science. Baltimore, 1992, s. 6 a násl.,
z nûhoÏ zde dále vycházím.
Srov. RHONHEIMER, M. The Common Good of Constitutional
Democracy. Washington, 2013, s. 12.
Pro shrnutí tûchto debat viz mÛj ãlánek Právo nebo lidská
práva? Ke koﬁenÛm lidsk˘ch práv. Jurisprudence, 2010, ã. 2,
s. 24–31. Viz téÏ BARO·, J. – DUFEK, P. Teorie lidsk˘ch práv.
In: HOLZER, J. – MOLEK., P. Demokratizace a lidská práva.
Stﬁedoevropské pohledy, Brno – Praha, 2013, s. 75–103
a BARO·, J. – DUFEK, P. Filosofické prameny lidsk˘ch práv. In:
DUFEK, P. – SMEKAL, H. Lidská práva v mezinárodní politice,
Praha, 2014, s. 27–56.
Srov. Rhonheimer, op. cit., s. 193 a násl., jehoÏ my‰lenky jsem
v tomto odstavci pﬁedev‰ím sledoval.
Fakt, Ïe konstitucionalismus není jen geneticky liberální, lze
dobﬁe ilustrovat na pﬁíkladu nûmeckého Základního zákona, jenÏ
se stal vzorem mnoha dal‰ích ústavních textÛ. Rozhodující
událostí pﬁi jeho pﬁijetí byla shoda zástupcÛ tﬁí hlavních tradic
nûmeckého politického my‰lení, tj. liberální, socialistické
a kﬁesÈanské tradice pﬁirozeného práva. V‰echny tyto tradice
hrály v˘znamnou roli v nûmecké historii a zástupci v‰ech tûchto
duchovních proudÛ byli také zastoupeni v ústavodárném
shromáÏdûní v roce 1949, kdy v reakci na hrÛzy nacismu byli
schopni pﬁekonat svÛj dávn˘ antagonismus a shodnout se na
urãit˘ch základních hodnotách, jeÏ byly posléze ztûlesnûny
v textu Základního zákona. Aã tyto tradice reprezentují odli‰né
pﬁedstavy obecného dobra, shodují se na urãitém spoleãném

JURIS_03_16_zlom

20.6.2016

13:30

Stránka 21

âLÁNKY
Pﬁedcházející odstavce mûly hlavnû za cíl
ospravedlnit koncept, kter˘m budu oznaãovat
západní demokratické reÏimy dne‰ka. Témûﬁ
v‰echny patﬁí do rodiny ústavních demokracií,
tj. politick˘ch reÏimÛ, které ve své politické
struktuﬁe kombinují (1.) vládu lidem (z)volen˘ch reprezentantÛ s (2.) komplexním institucionálním uspoﬁádáním, jehoÏ hlavním cílem je
(a.) omezit a (b.) zlep‰it vládnutí.11 Cílem tohoto ãlánku bude konceptualizace hlavních limitÛ
tûchto politick˘ch reÏimÛ, coÏ je téma, kterému
(pﬁedev‰ím americká) ústavní teorie v poslední
dobû vûnuje znaãnou pozornost.12 PÛjde mi pﬁitom o limity, které se t˘kají toho, ãeho je ústavní
demokracie schopna, i za pﬁízniv˘ch podmínek,
dosáhnout, co je od ní moÏno realisticky vÛbec
oãekávat. Vzhledem k tomu, Ïe se v souvislosti
s v˘vojem stﬁedoevropsk˘ch demokracií hovoﬁí
o jejich krizi,13 má toto téma svou velkou dÛleÏitost i v na‰em akademickém a veﬁejném diskursu.
JiÏ na zaãátku je ov‰em tﬁeba upozornit na
dvû omezení pﬁedkládaného ãlánku: zaprvé,
pﬁedmûtem tohoto ãlánku je obecné vymezení
limitÛ ústavních demokracií, pﬁiãemÏ se nesnaÏí diskutovat limity konkrétních ústavních demokracií (jako âeská republika ãi Maìarsko).
To by mûlo b˘t pﬁedmûtem aÏ dal‰ích studií; tato práce se jen snaÏí nar˘sovat terén, na nûmÏ
by se dal‰í studie mohly pohybovat. Za druhé,
jak bude jasnûj‰í v návaznosti na dal‰í diskusi,
tato práce se chce zab˘vat toliko takov˘mi limity, které vypl˘vají z povahy politického reÏimu
(ústavní demokracie) jako takového, a to i kdyÏ
pro jeho vzkvétání existují pﬁíznivé podmínky.
Ústavní demokracie totiÏ není schopna sama od
sebe dosáhnout v‰ech moÏn˘ch substantivních
pozitivních cílÛ, které si lze pﬁedstavit; jako kaÏd˘ politick˘ reÏim má své teoretické hranice.14
SvÛj ãlánek strukturuji do dvou ãástí: první se
bude t˘kat odli‰n˘ch perspektiv, jak na limity
ústavní demokracie nahlíÏejí demokraté a (pﬁedev‰ím pak) konstitucionalisté. Vzniká-li ústavní
demokracie na základû kombinace demokratick˘ch a konstitucionalistick˘ch teorií, pak se bude také odli‰ovat pohled na limity ústavních
demokracií tûch teoretikÛ, kter˘m jsou bliÏ‰í (a.)
demokratické a kter˘m zase (b.) konstitucionalistické principy a hodnoty. Ty se totiÏ nemusí
nutnû pﬁekr˘vat, ba naopak mezi nimi vznikají
rÛzné konflikty, protoÏe ãasto smûﬁují ve sv˘ch
normativních implikacích dosti odli‰n˘m smûrem.15 V druhé ãásti se podívám na limity z ãasové perspektivy: po (a.) ustavení ústavní
demokracie následuje dal‰í, dÛleÏitûj‰í fáze,
v níÏ jde o její (b.) udrÏení. Budu zde tedy rozebírat vnitﬁní limity ústavní demokracie (jakoÏto
partikulárního politického reÏimu), které se
mohou ukázat jiÏ pﬁi jejím vzniku, nebo pak
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ohroÏují její pﬁetrvání v ãase. Tyto limity se pﬁitom net˘kají jen ﬁádného fungování politick˘ch
institucí, n˘brÏ ústavní demokracie potﬁebuje
ke svému udrÏení i urãit˘ „lidsk˘ materiál“.
Existují tak mnohé faktory, které tuto snahu o její udrÏení (permanentnû) komplikují a právû na
nû se pokusí tento ãlánek poukázat. O naznaãení toho, o jak˘ch dal‰ích limitech (kromû tûch
vnitﬁních) ústavních demokracií lze hovoﬁit, se
pak pokusím v samotném závûru.

Demokraté
a konstitucionalisté16
JiÏ v tom, Ïe republikánské, resp. demokratické
teorie vycházejí z jin˘ch zdrojÛ, a proto se spolu mohou dostat do konfliktu, lze spatﬁovat jeden z limitÛ ústavních demokracií. Napûtí mezi
nimi se pﬁitom projevuje jak v chodu institucí
ústavních demokracií, tak hloubûji v typech lidí
a ctností, které jednotlivé teorie zdÛrazÀují a preferují. Zatímco konstitucionalisté se bojí pﬁíli‰
ambiciózních politikÛ, které je tﬁeba zkrotit pﬁed
neuváÏen˘mi ãiny, jichÏ by se pﬁi honbû za slávou a uznáním své v˘jimeãnosti mohli dopustit,
republikáni vyãítají konstitucionalistÛm to, Ïe jejich jednostranné zdÛrazÀování (burÏoazních)
svobod jde ãasto na úkor veﬁejn˘m ctnostem, kter˘ch je potﬁeba pro zdraví republiky, jelikoÏ se jinak vnitﬁnû korumpuje, tj. niãí.17 Není v‰ak
pravdou, Ïe by liberálové nemûli Ïádné pojetí ctností. Tak napﬁ. Alexis de Tocqueville u liberálÛ

11

12

13

14

15
16

17

pﬁesvûdãení stran povahy konstitucionalismu a dÛstojnosti lidské
bytosti. Základní jádro tûchto spoleãn˘ch pﬁesvûdãení potom
vytváﬁí skrze Základní zákon „ideologickou jednotu
substantivních hodnot“, „objektivní hodnotov˘ ﬁád liberální,
reprezentativní, federální a parlamentní demokracie, podepﬁené
a posilnûné základními právy a svobodami.“ Srov. KOMMERS,
D. The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of
Germany, Durham, 1997, s. 31–47.
MURPHY, W. F. – FLEMING, J. E. – BARBER, S. A. –
MACEDO, S. American Constitutional Interpretation. New York,
2008, s. 45.
Srov. TULIS, J. K. – MACEDO, S. (eds.) The Limits of
Constitutional Democracy. Princeton, 2010 a literatura tam
uvedená.
BLOKKER, P. New Democracies in Crisis? A Comparative
Constitutional Study of the Czech Republic, Hungary, Poland,
Slovakia and Romania. London, 2014.
TULIS, J. K. – MACEDO, S. Constitutional Boundaries. In:
TULIS, J. K. – MACEDO, S. The Limits of Constitutional
Democracy, Princeton, 2010, s. 2.
Murphy, op. cit., s. IX.
Mnozí ameriãtí ústavní teoretici pracují s odli‰ením mezi
demokraty a konstitucionalisty. Nûkteﬁí autoﬁi (tj. demokraté)
totiÏ povaÏují za ideální politick˘ reÏim reprezentativní
demokracii zaloÏenou na suverenitû parlamentu, jiní
(konstitucionalisté) zase pozitivnû vnímají roli ústavních soudÛ
a dal‰ích konstitucionalistick˘ch institucí. KaÏd˘ zastánce
ústavní demokracie mÛÏe b˘t charakterizován tím, Ïe se více
blíÏí demokratickému ãi konstitucionalistickému pólu kontinua.
Zatímco demokraté zdÛrazÀují, Ïe by (si) lidé mûli vládnout
pouze skrze reprezentanty, které si zvolili, konstitucionalisté
upozorÀují na existenci zásadních omezení toho, co vláda mÛÏe
oprávnûnû ãinit a jak mÛÏe vykonávat své zákonné
kompetence. Rozdílu mezi demokraty a konstitucionalisty jsem
se jiÏ v návaznosti na práce Waltera F. Murphyho vûnoval
v nûkolika sv˘ch pﬁíspûvcích: srov. napﬁ. BARO·, J. Od ústavní
demokracie k ústavnímu soudnictví, s. 38–43 a BARO·, J.
SouÏití demokracie a konstitucionalismu, s. 31–34.
Ceaser, op. cit., s. 10.
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zdÛrazÀoval jejich Ïárliv˘ duch nezávislosti, velké mínûní o sobû a pocit vlastní hrdosti.18
Jednotliví demokraté se od sebe odli‰ují v tom,
jak dramaticky na omezení ústavních demokracií dne‰ka nahlíÏejí. Zatímco mocn˘ proud zastáncÛ deliberativní demokracie vstﬁebal do
sebe liberální konstitucionalismus,19 existuje siln˘ spodní proud radikálních demokratÛ, kter˘
si stûÏuje na to, jak se kvÛli pﬁevaze liberalismu,
konstitucionalismu a ústavních forem nedostává lidem demokratické zku‰enosti.20 DÛsledkem je proto postupné mizení demokracie, resp.
politiky vÛbec.21 K omezení ústavních demokracií dochází kvÛli nerovnováÏnému stavu
mezi jejich zakládajícími principy; jednotliví
demokraté se potom li‰í v tom, kolik (a zda vÛbec)
koncesí konstitucionalismu pﬁipou‰tûjí. Radikální
tradice ovlivnila i rÛzné konstitucionalistické teorie, jako napﬁ. demokratick˘ konstitucionalismus Joela Colóna-Ríose a Jamese Tullyho,22
kteﬁí chtûjí demokratick˘ deficit moderního
konstitucionalismu ﬁe‰it za pomoci co nejvíce
participaãních metod a hledat tak otevﬁenûj‰í
demokratická uspoﬁádání. Do jaké míry chce tato tradice pﬁekroãit rámec souãasn˘ch ústavních
demokracií, nás ale nemusí v tomto ãlánku
zajímat. Podnûtnûj‰í pohled na limity ústavních
demokracií nabízejí konstitucionalisté, kteﬁí jsou
na rozdíl od demokratÛ svázáni s rámcem aktuálních ústavních demokracií; nikdy si totiÏ demokratické principy nedovolí jakkoliv (teoreticky)
zpochybÀovat (samozﬁejmû aÏ na pﬁímou demokracii, tj. jsou ztotoÏnûni s principy reprezentativní demokracie), aÈ uÏ je potom
(prakticky) konstitucionalistick˘mi instituty
a institucemi omezují sebevíc.
Je samozﬁejmû moÏno rozli‰ovat mezi rÛzn˘mi druhy konstitucionalistÛ: první rovina se t˘ká
substantivních hodnot, které by mûl konstitucionalismus podporovat. Proti sobû pak stojí pﬁedev‰ím konzervativní (resp. komunitaristiãtí)
konstitucionalisté a liberální (progresivní) konstitucionalisté. Podobnû jako u radikálních demokratÛ zde limity ústavní demokracie vypl˘vají jiÏ
z toho, Ïe urãitá dobra (tj. napﬁ. u radikálních
demokratÛ politická participace, u konstitucionalistÛ potom dobra typu rodiny, místního spoleãenství nebo naopak rovnosti a distributivní
spravedlnosti) jí nejsou naplÀována nikdy zcela
uspokojiv˘m zpÛsobem. Ústavní demokracie
lék na vztahy nadvlády, podﬁízení a útlaku nena‰ly, ba naopak tato negativa v nich mohou
v dÛsledku nástupu moderních technologií pÛsobit je‰tû daleko subtilnûj‰ím zpÛsobem. Druhá rovina je formálnûj‰í, t˘ká se obecnû role
ústavy (tj. mechanismu, kter˘ je zvolen pro
ochranu dan˘ch hodnot), a v tomto smyslu je
pak moÏno od sebe odli‰it negativní, pozitivní
22
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a procesuální konstitucionalismus. S tímto rozãlenûním také pracuje ve své nejnovûj‰í knize
vûnované ústavnímu selhání (constitutional failure) americk˘ ústavní teoretik Sotirios A. Barber.23 ProtoÏe se právû tato monografie vûnuje
explicitnû limitÛm ústavní demokracie, dovolil
bych si nûkteré my‰lenky z této knihy rozebrat.
Podle negativních konstitucionalistÛ (1.) ústava selhává tehdy, jestliÏe dlouhodobû a nevratnû dochází k poru‰ování soukrom˘ch práv
jednotlivcÛ ze strany vlády.24 V tomto smyslu
mÛÏe b˘t pﬁíkladem ústavního selhání i institucionalizace státu blahobytu. Pohled negativních
konstitucionalistÛ na ústavu ale podle Barbera
není pﬁesvûdãiv˘: cílem ustavení moci nemÛÏe
b˘t její omezování. Nedává Ïádn˘ smysl ustavit
vládu, pﬁiná‰elo-li by to více ‰kod neÏ uÏitku.
Navíc dÛvodem ustavení vlády není (logicky)
ochrana práv jednotlivcÛ proti vládû, ale proti
jin˘m soukrom˘m osobám. Negativní konstitucionalismus se nejeví jako zvlá‰È atraktivní varianta i vzhledem k tomu, co dnes vût‰ina z nás
od státu oãekává (k ãemuÏ je potﬁeba dostateãné mnoÏství zdrojÛ); souãasn˘ stát je nutnû
redistributivní stát. Pﬁesto si negativní konstitucionalismus mnohé stoupence zachovává, a to
dokonce, jak Barber upozorÀuje, na americkém
Nejvy‰‰ím soudu (samozﬁejmû kromû mnoha
akademikÛ).
Podle procesuálních konstitucionalistÛ (2.) ústavní demokracie selhávají, pokud dochází k v˘razn˘m defektÛm ve fungování ústavních
procedur (tj. k „institucionálnímu zhroucení“),
které mají zaji‰Èovat férovou soutûÏ mezi rÛzn˘mi soupeﬁícími skupinami snaÏícími se o naplnûní sv˘ch zájmÛ.25 Ústava má pak za cíl tuto
18
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Ibid., s. 18.
DRYZEK, J. S. Democratic Political Theory. In: GAUS, G. F. –
KUKATHAS, CH. Handbook of Political Theory, London, 2004,
s. 145.
BARBER, B. Strong Democracy. Berkeley, 2003, WOLIN, S.
Fugitive Democracy. Constellations, 1994. ã. 1, s. 11–25.
Je tﬁeba ﬁíci, Ïe i z perspektivy demokratick˘ch minimalistÛ
mohou b˘t mnohé konstitucionalistické instituce zbytné ãi
pﬁinejmen‰ím kontraproduktivní, protoÏe naru‰ují demokratickou
soutûÏ.
COLON-RÍOS, J. Weak Constitutionalism: Democratic
Legitimacy and the Question of Constituent Power. London,
2012, TULLY, J. Strange Multiplicity: Constitutionalism in an Age
of Diversity. Cambridge, 1995, TULLY, J. The Unfreedom of the
Moderns in Comparison to Their Ideals of Constitutional
Democracy. The Modern Law Review, 2002, ã. 2, s. 204–228,
TULLY, J. Public Philosophy in a New Key: Volume 1,
Democracy and Civic Freedom. Cambridge, 2009.
BARBER, S. A. Constitutional Failure. Lawrence, 2014. Viz téÏ
jiÏ dﬁívûj‰í pﬁíspûvek BARBER, S. A. Constitutional Failure:
Ultimately Attitudinal. In: TULIS, J. K. – MACEDO, S. The Limits
of Constitutional Democracy, Princeton, 2010, s. 13–28. Pojem
ústavního selhání odkazuje k vnitﬁním, inherentním omezením
ústavních demokracií, které nenastávají v dÛsledku vnûj‰ích
okolností (válka, globalizace). Ústavní demokracie prostû nejsou
vÏdy schopny naplÀovat cíle, které si ve své ústavû zakotvují.
RÛzné typy konstitucionalistÛ se od sebe li‰í v tom, jak pojímají,
kdy dochází k ústavnímu selhání. Dále sleduji Barberovu diskusi
jednotliv˘ch typÛ konstitucionalismu v obou jeho studiích.
BARBER, Constitutional Failure, s. 31–36, BARBER, The
Limits, s. 14 a násl., s. 22 a násl.
BARBER, Constitutional Failure, s. 36–40, BARBER, The
Limits, s. 14 a násl., s. 22 a násl.
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soutûÏ soukrom˘ch zájmÛ koordinovat. Pokud
se jí to nedaﬁí, tak selhává, resp. selhává tehdy,
kdyÏ politiãtí aktéﬁi neuspokojují své (soukromé) cíle. Za takov˘ch okolností nemají politiãtí
aktéﬁi Ïádn˘ dÛvod b˘t loajální k ﬁádu vytvoﬁenému ústavou. Koncept ústavního selhání je tak
logick˘m dÛsledkem teorie, která má ve svém
jádru takov˘to obraz politického aktéra, jenÏ
není schopen usilovat o Ïádné veﬁejné zájmy
a není schopen deliberovat o veﬁejn˘ch cílech.
KaÏdá ústava nicménû pﬁedpokládá jednotlivce, kteﬁí jsou dostateãn˘m zpÛsobem oddáni
veﬁejn˘m cílÛm. Aktér, kter˘ by byl orientován jen
na své zájmy, se nikdy nemÛÏe zcela podﬁídit obecn˘m normativním principÛm, které v ústavû najdeme. Stejnû tak nemÛÏe akceptovat ústavu jako
„vy‰‰í právo“, protoÏe to je vÏdy podmínûno tím,
zda se uspokojují jeho (soukromé) tuÏby. NemÛÏe
pro nûj existovat Ïádné pojetí právního závazku.
Procesualisté proto nenabízejí podle Barbera Ïádnou normativní teorii konstitucionalismu.
Pozitivní konstitucionalisté (3.) koneãnû vnímají ústavu jako prostﬁedek k cílÛm, jeÏ ve své
preambuli stanovuje.26 V nejobecnûj‰ím slova
smyslu je pak takov˘m cílem v‰eobecn˘ blahobyt ãi obecné dobro. Normativní procesy existují vÏdy za urãit˘m úãelem; tímto úãelem mÛÏe
b˘t jen naplÀování urãit˘ch substantivních veﬁejn˘ch dober. Díky vypracování urãitého pojetí substantivních ústavních cílÛ se zároveÀ
objevuje jistá pﬁedstava o tom, co znamená úspûch ústavy. Ten pak slouÏí jako standard pro
posouzení toho, zda a jak˘m zpÛsobem ústava
selhává. Roste-li ve spoleãnosti pﬁedstava, Ïe se
tûchto cílÛ nedosahuje, dochází k ústavnímu selhání. Barberova definice ústavních selhání tak
v sobû obsahuje jak objektivní, tak subjektivní
prvek. Barber pﬁitom nevyÏaduje, aby existovala ‰iroká spoleãenská shoda na tom, co tyto cíle
konkrétnû znamenají a jaké jsou nejlep‰í prostﬁedky k jejich dosaÏení; postaãí jen to, Ïe politiãtí aktéﬁi povaÏují obecnû tyto cíle za skuteãné
a dosaÏitelné. Barber dokonce uvádí, Ïe konsenzus o cílech a prostﬁedcích mÛÏe b˘t ke ‰kodû kritické debatû, která jako jediná mÛÏe
napomoci odhalení omylÛ a dosaÏení pokroku.
Diverzita názorÛ a veﬁejn˘ nesouhlas mají svou
pozitivní roli. Nûkteré instituce a svobody jsou
integrální ãástí hledání a dosahování ústavních
cílÛ. Dochází-li k jistému pokroku v rámci procesu dosahování rozumn˘ch koncepcí ústavních cílÛ, jsme svûdky ústavního úspûchu. Jeho
symptomem je tak kvalita a Ïivost debaty, tj.
zdravá politika. Koncept ústavního úspûchu se
ãásteãnû t˘ká fungování ústavních institucí (ty
totiÏ zdravou politiku umoÏÀují), ov‰em je‰tû
dÛleÏitûj‰í jsou sociální praktiky obãanÛ. I kdyÏ
mÛÏe b˘t symptomem ústavního selhání zhrou-
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cení ústavních institucí, není to podle Barbera
je‰tû dostateãn˘m dÛvodem pro to, abychom
mohli ﬁíci, Ïe do‰lo k ústavnímu selhání. Hlavní otázkou je totiÏ to, zda ve spoleãnosti pﬁetrvávají mravy, které podporují uchovávání
ústavní demokracie. Barber upozorÀuje na to,
Ïe i James Madison v závûru svého Ïivota do‰el
k tomu, Ïe instituce nepﬁedstavují adekvátní náhraÏku za nedostatek takové motivaãní struktury lidí („better motives“), která by umoÏÀovala
uchování ústavní demokracie.27 Právû otázce limitÛ pﬁi uchovávání ústavní demokracie bych
se chtûl vûnovat v dal‰í ãásti svého ãlánku.

Vytvoﬁení a udrÏení ústavních
demokracií
Pﬁední americk˘ ústavní teoretik Walter F.
Murphy povaÏuje ve své synoptické knize
o ústavní demokracii ústavu nikoliv za nûco, co
funguje samo o sobû, nepovaÏuje ji ani za statick˘ systém ústavních omezení a uspoﬁádání
vztahÛ mezi jednotliv˘mi ústavními institucemi. Je-li ústavní demokracie ustavena, není vÛbec
snadné ji uchovat. Po pﬁijetí ústavy následuje
problém jejího udrÏení; vÛdcové musí ústavní
demokracii pﬁivést k její zralosti. Je pﬁitom nutné získat loajalitu a náklonnost obãanÛ. Jak obãané, tak státní aparát musí interpretovat
ústavu tím zpÛsobem, Ïe budou zachovávány
její hlavní principy a podporováno efektivní
vládnutí. Ústava musí b˘t schopna i jisté adaptace (zmûny), aniÏ by ztratila ústavnû-demokra26
27

BARBER, Constitutional Failure, s. 8 a násl., 43 a násl., 53
a násl., 66 a násl., 98 a násl., BARBER, The Limits, s. 16–28.
Jak na to upozornil William A. Galston, liberální teorie, instituce
a spoleãnost vyÏaduje urãité liberální ctnosti. Galston proto
rozebírá obecné ctnosti nutné pro udrÏení liberální spoleãnosti
(napﬁ. odvaha, poslu‰nost vÛãi zákonÛm, loajalita k politickému
reÏimu) a následnû na to konkrétní ctnosti liberální spoleãnosti
(nezávislost, ale i sebeomezení a dal‰í ctnosti rodinné
solidarity), ekonomiky (podnikatelské a zamûstnanecké ctnosti)
a politiky (obãanské ctnosti a ctnosti vÛdcovství). Srov.
GALSTON, W. A. Liberal Purposes. Cambridge, 1991,
s. 191–237. Galston patﬁí do velkého proudu autorÛ, kteﬁí na
zaãátku 90. let zaãali zdÛrazÀovat fakt, Ïe ústavní demokracie
závisí na kvalitách a postojích sv˘ch obãanÛ. K této debatû viz
KYMLICKA, W. Contemporary Political Philosophy. Oxford,
2002, s. 284–326. Lze ﬁíci, Ïe intelektuálním pﬁedchÛdcem
tohoto proudu byl Alexis de Tocqueville, kter˘ se rozsáhle
zab˘val místními institucemi a obãansk˘m právem, protoÏe tyto
nabízejí daleko lep‰í dÛvod neÏ anal˘za centrální vlády pro
pÛvod a rozvoj mravÛ AmeriãanÛ. V tomto kontextu Tocqueville
vyzdvihl v˘znam politické vûdy, dÛleÏité pro konstrukci
politick˘ch a sociálních institucí, které by podporovaly zdravé
mravy a praktiky (ty se totiÏ neobjevují samy od sebe a bez nich
také Ïádné politické instituce nemohou dost dobﬁe fungovat).
V tomto smyslu se pﬁístup pﬁíznivcÛ ústavní demokracie
navazujících na Tocquevilla li‰í od pﬁístupu ãist˘ch liberálÛ, kteﬁí
zdÛrazÀují toliko omezenou roli státu ve spoleãnosti. Proã by
v‰ak stát nemohl (subsidiárnû) podporovat zdravou sebeorganizaci spoleãnosti, je-li potﬁebná k udrÏení ústavní
demokracie? Jinak hrozí, Ïe ústavní demokracie snadnûji
zmutuje do reÏimu umírnûného despotismu (ãi Wolinova
„pﬁevráceného totalitarismu“), neboÈ uvnitﬁ ní existují mocné síly,
které se pokou‰ejí podkopat dosaÏenou úroveÀ civilizace
a uvést spoleãnost do stavu prÛmûrnosti, duchovní prázdnoty
a reduktivního chápání lidské velikosti. Viz CEASER, op. cit.,
s. 16 a násl. K nezbytnosti zu‰lechÈovat demokracii viz
PANGLE, T. L. The Ennobling of Democracy: The Challenge of
the Postmodern Age. Baltimore, 1993.
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tickou identitu.28 Musí b˘t téÏ schopna vytvoﬁit
u lidí jisté „návyky srdce“, tj. pﬁesvûdãení, Ïe jejich ústavní poﬁádek je tím nejefektivnûj‰ím
z dostupn˘ch alternativ pro uskuteãnûní ideálÛ
dané zemû i specifick˘ch funkcí, které od ústavního poﬁádku oãekáváme. Îádáme totiÏ po vládû,
aby nás ochránila pﬁed zahraniãními hrozbami,
zajistila vnitﬁní poﬁádek, maximalizovala ekonomick˘ rozvoj a zároveÀ dosahovala tûchto cílÛ s ohledem na poÏadavek základní férovosti,
zaji‰tûní základních práv a integrity obãanÛ.29
Politické spoleãenství vyÏaduje neustál˘ boj za
naplÀování tûchto cílÛ; o vhodn˘ch prostﬁedcích panuje nicménû vÏdy velká nejistota. Z neschopnosti plnû dosahovat tûchto cílÛ nutnû
vypl˘vá jisté omezení ústavních demokracií.
Murphyho Ïák James E. Fleming se pokusil
spojit rozli‰ení mezi ustavením a udrÏením
ústavní demokracie s otázkou jejích limitÛ. Podle Fleminga mÛÏe dojít k ústavním selháním jak
(1.) pﬁi vytváﬁení, tak (2.) pﬁi udrÏování ústavy.30 Selháním pﬁi utváﬁení ústavní demokracie
je pak uÏ jen to, Ïe se tento politick˘ reÏim nepodaﬁí vÛbec ustavit. Novû pﬁijatá ústava se
svou architekturou politick˘ch institucí nemusí
vÛbec odpovídat mravÛm lidu (jeho názorÛm,
citÛm a zpÛsobu my‰lení). V nepﬁejícné politické kultuﬁe nelze ústavní demokracii uchovat, ledaÏe by se ji vládû rychle podaﬁilo zmûnit, resp.
okamÏitû pﬁesvûdãit obãany, aby pﬁijali za vlastní normy nového politického reÏimu. To je
ov‰em v pﬁípadû ústavní demokracie docela obtíÏné, protoÏe její zásadní charakteristikou je to,
Ïe ponechává velkou míru svobody sv˘m obãanÛm. Zajímavûj‰í je potom sledovat, jaká selhání hrozí pﬁi snaze o udrÏení ústavní demokracie.
K jejímu selhání mÛÏe podle Fleminga dojít jiÏ
z toho dÛvodu, Ïe si obãané nejsou vÛbec vûdomi toho, Ïe je tﬁeba o udrÏení ústavy usilovat.
Mylnû se totiÏ domnívají, Ïe je to ãistû jen vûcí
ústavních soudÛ. Platí ale, Ïe ústavnûprávní interpretaci vykonává v ústavní demokracii vlastnû vÏdy jak˘koliv státní orgán. Ústavní soudy
se pohybují vÏdy v komplexním institucionálním rámci, v nûmÏ má kaÏd˘ orgán státu povinnost interpretovat ústavu tak, aby byl udrÏen
ústavní systém. Podle Fleminga je tak ústavnûprávní interpretace operací, kterou provádí cel˘
politick˘ systém.
Platí-li tedy, Ïe v‰echny orgány státu se mají
zasazovat o to, aby byl udrÏen ústavnû-demokratick˘ reÏim, potom selhání v dílãích úkolech,
které jsou jim svûﬁeny, mÛÏe napomoci selhání
ústavní demokracie jako celku. Kromû (nutnû
nedokonal˘ch) politick˘ch institucí ale ústavní
demokracie potﬁebují i odpovídající „lidsk˘ materiál“; je v‰ak velice tûÏké najít ideální obãany,
kteﬁí by si byli (dobﬁe) vûdomi sv˘ch obãan24
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sk˘ch a dal‰ích povinností. Navzdory sv˘m odli‰nostem se tito obãané musí zároveÀ cítit ãástí
jednoho celku (národa).31 Ideálním obãanem
ústavní demokracie by mûl b˘t politicky dobﬁe
vzdûlan˘ a aktivní jednotlivec, kter˘ je pﬁipraven plnit obãanské závazky. Tohoto ideálu ale
dosahuje málokdo; obãanÛm se nabízí v soukromém Ïivotû sledování mnoha rÛzn˘ch dober, a proto úãast na politice (politick˘ Ïivot)
nepﬁedstavuje jiÏ v˘luãn˘ ideál. Pﬁesto ústavní
demokracie vyÏaduje obãany, kteﬁí pﬁíleÏitostnû
vnímají to, co se odehrává v politice, a nemají
zcela iracionální politické preference.32 Musí
b˘t také ochotni uãinit jisté obûti ve prospûch
veﬁejného poﬁádku. KaÏdopádnû demokracie
neb˘vá univerzální aristokracií. Naopak se musí pot˘kat s urãit˘m procentem nespojen˘ch lidí, kteﬁí jí nejsou pﬁíznivû naklonûni, aÈ uÏ to
bude plynout ze sebe-zájmu, osobnostních rysÛ,
ideologick˘ch pﬁesvûdãení nebo ze zklamání
s politick˘m v˘vojem. Aby se ústavní demokracie mohla udrÏet, procento tûchto lidí musí b˘t
malé. Zvlá‰tû veﬁejní ãinitelé se pak musí blíÏit
modelu ideálních obãanÛ. Ideální obãané mohou získat tuto svou kvalitu pouze skrze odpovídající v˘chovu.
Kruciální otázkou pro ústavní demokracie je
tudíÏ politické vzdûlávání následujících generací,
resp. problém jejich v˘chovy,33 protoÏe udrÏení
ústavních demokracií si vyÏaduje obãany s jist˘mi charakterov˘mi vlastnostmi. Tyto vlastnosti musí napomáhat udrÏení hodnot tohoto
politického systému. Státní vzdûlávání mÛÏe jít
ov‰em proti pﬁáním rodiãÛ, pﬁedev‰ím pokud
jsou ãleny náboÏensk˘ch ãi etnick˘ch men‰in.
Tûm b˘vá ãasto umoÏÀováno zﬁizovat si soukromé ‰koly ãi dokonce vychovávat své dûti do-
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K problému ústavní identity srov. asi doposud nejkomplexnûj‰í
práci Murphyho Ïáka G. J. JACOBSOHNA Constitutional
Identity. Cambridge, Mass. 2010.
MURPHY, op. cit., s. 332. Murphy ve své knize dále konkrétnû
sleduje nûkolik dÛleÏit˘ch oblastí udrÏování ústavní demokracie:
v‰ímá si jednak „vytváﬁení“ obãanÛ (s. 342–377), kompetentní
veﬁejné sluÏby (s. 378–424), institucionálních mechanismÛ, jak
se vyrovnat s faktem nesouhlasu ve spoleãnosti (s. 460–496);
podle Murphyho mÛÏeme chápat ústavnûprávní interpretaci jako
zpÛsob udrÏení ústavní demokracie. Tento úkol je ov‰em
znaãnû nejist˘ – jaké konkrétní prostﬁedky napomohou tomuto
úkolu? – (a nevyhnutelnû naráÏí na své limity) a koneãnû
nezbytností ústavních zmûn (s. 497–529). Kromû toho Murphy
zmiÀuje nezbytnost udrÏení dobr˘ch vztahÛ s ostatními státy
a vytváﬁení prosperity spoleãnosti.
FLEMING, J. E. Successful Failures of the American
Constitution. In: TULIS, J. K. – MACEDO, S. The Limits of
Constitutional Democracy, Princeton, 2010, s. 29–46. Fleming
sice je‰tû pﬁidává (3.) moÏná selhání pﬁi zmûnû ústavních
demokracií, zde ale budu respektovat pÛvodní Murphyho rámec,
kter˘ hovoﬁí jen o jejich vytváﬁení a udrÏování. Selháním ústavní
demokracie pﬁi zmûnû je napﬁ. pﬁijímání neústavních dodatkÛ
ústavy, coÏ je téma, k nûmuÏ existuje v na‰em prostﬁedí (moÏná
aÏ pﬁíli‰) velké mnoÏství literatury.
MURPHY, op. cit., s. 351–356. Z Murphyho práce dále
v následujících dvou odstavcích vycházím.
MURPHY, op. cit., s. 348 a násl.
Srov. napﬁ. GUTMANN, A. Democratic Education. Princeton,
1999, MACEDO, S. Diversity and Distrust: Civic Education in
a Multicultural Democracy. Cambridge, Mass. 2003.
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ma. To ov‰em mÛÏe sníÏit vûdomí dûtí, Ïe spolu
s ostatními vytváﬁí jednu politickou obec, v níÏ
má kaÏd˘ urãitá práva a povinnosti. V tûchto
sloÏit˘ch, a nûkdy i soudnû ﬁe‰en˘ch otázkách
se objevuje fundamentální vnitﬁní limit ústavní
demokracie: pﬁestoÏe musí uãit své obãany základním politick˘m hodnotám, aby u nich vytvoﬁila urãit˘ pocit pﬁíslu‰nosti k politickému
spoleãenství, které pﬁekraãuje náboÏenské a etnické rozdíly, zároveÀ musí respektovat velkou
míru svobody lidí, kteﬁí se obávají politické indoktrinace ze strany (nikdy zcela neutrálního)
státu.34 Navíc schopnost pﬁedávat hodnoty je
v souãasné dobû komplikována dvûma dal‰ími
faktory. Technologické zmûny, které ãiní pro studenty stále atraktivnûj‰í moÏnost b˘t pﬁipoutáni
k obrazovkám sv˘ch poãítaãÛ, a navíc také kulturní zmûny, kdy relativismus a skepticismus berou studentÛm ve‰keré dÛvody k uãení se,35
nepﬁedstavují dobré vyhlídky pro demokratické
vzdûlávání. KaÏdopádnû platí, Ïe politické vzdûlávání nesmí b˘t politickou indoktrinací, a proto
musí b˘t v˘chovou ke kritickému my‰lení.
Stejnû jako se ústavním demokraciím mnohdy nedostává odpovídajících obãanÛ, trápí je
i nedostatek státníkÛ. Jedny z nejobtíÏnûj‰ích
úkolÛ pro ústavní demokracie pﬁitom vznikají
pﬁi ﬁe‰ení v˘jimeãn˘ch stavÛ, tj. v situacích, kdy
je osud samotn˘ch ústavních demokracií ve
hﬁe.36 Krize kladou velké nároky na státníky, jejichÏ reputace se odvíjí právû od toho, jak se byli
schopni bûhem nich zachovat. Nûkteﬁí konstitucionalisté zdÛrazÀují, Ïe za v˘jimeãn˘ch stavÛ
se politici musí drÏet co nejvíce ústavních principÛ, nikoliv ov‰em nutnû ústavního textu.37
Vût‰ina konstitucionalistÛ si ale nemyslí, Ïe se
ústava nejlépe uchová tím, Ïe v˘konná moc bude vykonávána mimo ústavní rámec. Naopak
v˘jimeãné stavy by mûly b˘t ústavnû zakotveny.
Nûkteﬁí konstitucionalisté ov‰em pﬁipou‰tûjí, Ïe
sama ústava jiÏ v sobû obsahuje prerogativu
exekutivy ãelit v˘jimeãn˘m okolnostem.38 Ne
v‰ichni autoﬁi v‰ak chtûjí delegovat autoritu na
exekutivu: spí‰e by mûlo b˘t úkolem legislativy
deklarovat, Ïe do‰lo k v˘jimeãnému stavu, a nar˘sovat, jak nejlépe na nûj odpovûdût.39 Poskytnutí siln˘ch pravomocí exekutivû totiÏ vytváﬁí
nové napûtí, protoÏe v˘konná moc mÛÏe b˘t
zneuÏita a ‰iroce zasahovat do svobod obãanÛ.
Jde pﬁitom o delikátní otázku, neboÈ v˘jimeãné
stavy obvykle nechávají znaãné ‰rámy v politickém Ïivotû zemû. Pokud se vláda pﬁepne do reÏimu v˘jimeãného stavu, je pak obtíÏné se
navrátit do starého modu: instituce vytvoﬁené
pro ãas krize se lehce stávají trval˘mi.40 AÈ uÏ je
odpovûì na tyto v˘zvy jakákoliv, problém v˘jimeãn˘ch stavÛ odkazuje na druh˘ limit ústavních demokracií.
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Závûrem: k vnitﬁním a vnûj‰ím
limitÛm ústavních demokracií
Zatímco první limit ústavních demokracií
(1.) vypl˘vá jiÏ z toho, Ïe ústavy mohou jen
omezen˘m zpÛsobem utváﬁet názory, morálku
a návyky obãanÛ, protoÏe uznávají velkou míru
jejich svobody pﬁi rozhodování o rÛzn˘ch Ïivotních volbách, druh˘ limit (2.) plyne z nutnû
omezené schopnosti ústavních demokracií zaji‰Èovat bezpeãnost pﬁed násilím.41 Pﬁedchozí
dvû ãásti této práce se mj. pokusily ilustrovat,
jak ãasto nedokonalé jsou moÏnosti ústavních
demokracií pﬁi vytváﬁení politické kultury, která by byla pﬁíhodná pro naplÀování rÛzn˘ch
demokratick˘ch a konstitucionalistick˘ch hodnot a vÛbec pﬁetrvání ústavní demokracie v ãase. Pﬁesto nelze ﬁíci, Ïe by ústavní demokracie
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MURPHY, op. cit., s. 373 a násl.
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stavÛ. Srov. GROSS, O. Chaos and Rules: Should Responses
to Violent Crises Always Be Constitutional? The Yale Law
Journal, 2003, ã. 5, s. 1011–1134.
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ROSENFELD, M. – SAJÓ, A., The Oxford Handbook of
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Ïádné schopnosti v tomto smyslu nemûla; je spí‰e otázkou míry, jak se ústavní demokracii daﬁí,
jakkoliv ãásteãnû, utváﬁet lidi, kter˘m vládne
(tj. jakési „ústavní demokraty“), nicménû zaruãit odpovídající „návyky srdce“ jejích obãanÛ
nikdy zcela nelze. Ideál obãanské angaÏovanosti bude totiÏ v ústavní demokracii vÏdy v urãitém napûtí s ideálem individuální svobody.
Men‰í pozornost jsem potom vûnoval druhému
limitu ústavních demokracií, kter˘ souvisí s tzv.
„první politickou otázkou“, tj. se „zabezpeãením poﬁádku, bezpeãnosti, dÛvûry a podmínek
pro spolupráci.“42 Urgentním se stává hlavnû
v dobû vyhlá‰ení v˘jimeãného stavu. Není vlastní pouze ústavním demokraciím, av‰ak v právû
v nich zvlá‰tním zpÛsobem vyrÛstá napûtí mezi
poÏadavkem (rychlého) rozhodnutí a zaji‰tûním
respektu k základním hodnotám, na nichÏ jsou
ústavní demokracie postaveny a bez jejichÏ dodrÏování by pﬁestalo vÛbec jít o politick˘ reÏim
tohoto typu. Toto druhé omezení ústavních demokracií podstatn˘m zpÛsobem souvisí s tím
prvním: je to totiÏ nakonec jen zdravá obãanská
kultura, která zaruãuje, Ïe ústavní demokracie
pﬁi ﬁe‰ení v˘jimeãn˘ch stavÛ neselÏe.
Kromû tûchto vnitﬁních limitÛ – ústavy mají
jen omezenou schopnost utváﬁet politickou kulturu v reÏimu, kter˘ ustavují – existují i vnûj‰í limity.43 Ty vypl˘vají ze skuteãnosti, Ïe ústavní
demokracie mají své geografické hranice a nacházejí se v komplexním mezinárodním prostﬁedí; interakce jak s ostatními státy, tak
s jin˘mi mezinárodními aktéry (3.) pak v˘raznû
ovlivÀuje schopnost ústavních demokracií
sv˘ch cílÛ dosahovat. Navíc mezi národními zájmy na stranû jedné a základními principy
ústavních demokracií na stranû druhé mÛÏe
existovat pﬁi formulaci rÛzn˘ch zahraniãních
politik napûtí. V neposlední ﬁadû vypl˘vají limity ústavních demokracií z (4.) interakcí mezi
jejich ãleny (obãany) a cizinci: i kdyÏ ústavní de-
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mokracie mohou mezi nimi rozli‰ovat, nesmí to
dûlat svévolnû. S tím se pak pojí aktuální otázka, komu by ústavní demokracie mûla umoÏnit,
aby se stal jejím obãanem, resp. zda se nevyskytují urãité skupiny lidí, které by mûly na toto
ãlenství dokonce nárok.
Aã je tato otázka nesmírnû zajímavá, nemÛÏe
b˘t pﬁedmûtem tohoto ãlánku. V nûm jsem se
spokojil s naznaãením nûkolika limitÛ ústavních demokracií, kdy rozsáhleji mohlo b˘t pojednáno toliko o jejich vnitﬁních limitech. Jak
jsme vidûli v˘‰e, tyto limity jsou dány jiÏ tím, Ïe
ústavní demokracie mnohdy nedokáÏí pﬁíli‰
dobﬁe naplÀovat rÛzné cíle, které vypl˘vají ze
zakládajících teorií konstitucionalismu a demokracie. Navíc existují i rÛzné dal‰í pﬁekáÏky pro
reprodukci tohoto reÏimu v ãase. Hlub‰í konceptualizace vnitﬁních i dal‰ích limitÛ ústavních
demokracií pﬁedstavuje kaÏdopádnû velkou v˘zvu pro ústavní teorii do budoucna. Poznání
tûchto limitÛ umoÏÀuje mít stﬁízlivûj‰í a vyrovnanûj‰í pohled na ústavní demokracii, která není „perfektním a samospasiteln˘m reÏimem“,
a proto je, pouÏijeme-li v˘roku francouzského
politického filozofa Pierra Manenta, „tﬁeba ji
milovat umírnûnû.“ Pﬁesto je podle Manenta
nutno „b˘t jejím pﬁítelem“,44 aãkoliv to mÛÏe
b˘t (v mnoha situacích) obtíÏné, protoÏe stále
zÛstává „tím nejhor‰ím zpÛsobem vlády s v˘jimkou v‰ech ostatních, které jsme vyzkou‰eli“,
jak kdysi prozíravû prohlásil velk˘ státník Winston Churchill.
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