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Rozhodování kompetenãních sporÛ je prostfied-
kem k naplÀování zásady, Ïe státní moc lze
uplatÀovat pouze v pfiípadech, v mezích a zpÛ-
soby, které stanoví zákon. Ústavní soud âR roz-
hoduje podle ãl. 87 odst. 1 písm. k) ústavního
zákona ã. 1/1993 Sb., Ústavy âeské republiky
spory o rozsah kompetencí státních orgánÛ a or-
gánÛ územní samosprávy, nepfiíslu‰í-li podle zá-
kona jinému orgánu. Poãet fiízení podle tohoto
ustanovení je nízk˘, ale rozhodnutí v nich vyda-
ná mají zpravidla velk˘ v˘znam pro interpreta-
ci kompetenãních ustanovení ústavního
pofiádku i souvisejících zákonÛ.

Tento text se pokusí analyzovat, jak˘m zpÛ-
sobem toto fiízení (jeho pfiedmût a úãel) chápe
sám Ústavní soud ve sv˘ch rozhodnutích.

V˘voj a rÛzná pojetí institutu
kompetenãního sporu

Právní úprava rozhodování kompetenãních
sporÛ je spojena zejména s oddûlením soudnic-
tví od správy a potfiebou kontrolovat, zda je ta-
to dûlba moci dodrÏována.2 Tehdy vzniká
pÛvodní a dodnes platné pojetí kompetenãního
sporu jako sporu mezi dvûma ãi více orgány ve-
fiejné moci o to, kter˘ z nich je pfiíslu‰n˘ roz-
hodnout (tj. vydat individuální právní akt)
v konkrétní právní vûci vyznaãující se totoÏnos-
tí skutkového stavu, úãastníkÛ fiízení i apliko-
vané právní normy.3 Zásadním úãelem je
ochrana úãastníkÛ fiízení pfied odepfiením spra-
vedlnosti pfii nefie‰eném záporném kompetenã-
ním sporu, resp. pfied právní nejistotou, ãi
dokonce vznikem dvou rozdíln˘ch rozhodnutí
o tomtéÏ pfii sporu kladném. Toto pojetí kompe-
tenãního sporu mÛÏeme oznaãit za klasické ãi
správnûprávní.4

Rozhodování kompetenãních sporÛ se stává
dÛleÏit˘m institutem také ve federacích, kde je
nástrojem kontroly dodrÏování vertikální dûlby
moci mezi centrem a jednotkami5 a je zpravidla
svûfieno ústavnímu soudu federace,6 coÏ odpo-
vídá kompetenãní kompetenci centra.

Po druhé svûtové válce dochází k propraco-
vání kategorie právního státu a prosazení pfiímé
vymahatelnosti ústavy prostfiednictvím ústav-
ního soudnictví. V nûkter˘ch státech se zakot-
vuje pravomoc ústavních soudÛ rozhodovat
horizontální kompetenãní konflikty mezi ústav-
ními orgány.7 Pojetí tûchto ústavních kompe-
tenãních sporÛ se mÛÏe od klasického odli‰ovat:
Pfiedmûtem sporu mÛÏe b˘t vedle pfiíslu‰nosti
vydat rozhodnutí i jakákoli jiná kompetence
(nevázaná na existenci správního ãi soudního
fiízení o právech a povinnostech konkrétních
úãastníkÛ), nebo pouhé urãení rozsahu kompe-
tencí a vymezení vzájemného vztahu rÛzn˘ch
ústavních orgánÛ.8 V˘jimku tvofií spory pfii v˘-
konu zákonodárné pravomoci v unitárních stá-
tech, které b˘vají fie‰eny v rámci pfiezkumu
formální ústavnosti v˘sledného zákona.9 Proces-
ní legitimace je pfiiznána vrcholn˘m ústavním
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Rozhodování sporÛ o rozsah kompetencí
jako Ïolík ãl. 87 Ústavy1

1 Tento ãlánek vznikl v rámci fie‰ení Grantového projektu 
ã. P408/12/1255 „Klíãové pojmy ústavní teorie v ãase
paradigmatick˘ch zmûn“. Autor dûkuje za cenné podnûty 
doc. JUDr. Janu Kyselovi, Ph.D.

2 Pfiipomíná se francouzsk˘ zákon z 16.–24. 8. 1790, jímÏ do‰lo
k separaci funkcí soudcovsk˘ch od funkcí správních (tehdy
s cílem zabránit rozpínavosti konzervativních soudÛ).
Kompetenãní spory rozhodoval zvlá‰tní „konfliktní soud“
(Tribunal des Conflits). Hoetzel J., Hora V. Kompetenãní
konflikty, in Hácha E., Hoetzel J., Weyr F., La‰tovka K., Slovník
vefiejného práva ãeskoslovenského: Svazek II, Brno 1932, s. 252.

3 Viz Sládeãek V. Obecné správní právo, Praha 2009, s. 330–331,
V. Mikule. âást sedmá: Kontrola vefiejné správy in Hendrych D.
a kol. Správní právo: Obecná ãást. Praha 2009, s. 593,
614–615. Malenovsk˘, R. ¤ízení ve sporech o rozsah
kompetencí státních orgánÛ a orgánÛ územní samosprávy pfied
Ústavním soudem – interpretaãní anal˘za a reflexe dosavadní
judikatury, Jurisprudence 5/2007, s. 13 a násl.

4 Srov. Holländer P. Komentáfi k § 120 aÏ 125 zákona o Ústavním
soudu in Filip J., Holländer P., ·imíãek V. Zákon o Ústavním
soudu: Komentáfi, Praha 2007, s. 765 a nález Ústavního soudu
ze dne 25. 9. 2007 sp. zn. Pl. ÚS 5/04 (bod 24 odÛvodnûní).

5 Napfi. ãl. III odst. 2 Ústavy USA (1788), ãl. 74 bod 17 Spolkové
ústavy ·v˘carského spfiíseÏenství (1848), ãl. 76 a 77 Ústavy
Severonûmeckého spolku (1867), pÛvodní ãl. 138 písm. c)
a dne‰ní ãl. 138 odst. 1 bod 3 a odst. 2 rakouského Spolkového
ústavního zákona (1920).

6 Podrobnû napfi. BlahoÏ J. Soudní kontrola ústavnosti:
Srovnávací pohled, Praha 2001.

7 Napfi. ãl. 93 odst. 1 bod 1 Základního zákona SRN (1949), 
ãl. 134 Ústavy Italské republiky (1947).

8 Rozhodování „o v˘kladu tohoto Základního zákona pfii sporech
o rozsah práv a povinností“ podle ãl. 93 odst. 1 bodu 1
Základního zákona SRN, rozhodování „právních sporÛ ústavní
povahy mezi orgány vefiejné moci“ podle ãl. 146 písm. e) Ústavy
Rumunska (1991).

9 Typicky k nim mÛÏe dojít, jsou-li stanoveny rÛznû rigidní
legislativní procedury pro rÛzné kategorie zákonÛ ãi ústavních
zákonÛ, a nûkter˘ z aktérÛ (napfi. druhá komora) se cítí b˘t
volbou ménû rigidní procedury obejit ãi zkrácen na své
kompetenci. Takové rozpory byly v âR základem návrhÛ skupin
senátorÛ na zru‰ení zákonÛ, o nichÏ Ústavní soud rozhodoval
v nálezech ze dne 5. 3. 2002 sp. zn. Pl. ÚS 21/01a ze dne 
22. 6. 2005 sp. zn. Pl. ÚS 13/05. Srov. v‰ak specifickou kontrolu
dodrÏování vûcné zákonodárné pÛsobnosti parlamentu ve
Francii: Mels, P. Bundesverfassungsgericht und Conseil
constitutionnel, München 2003, s. 314, 333–335.



orgánÛm, jako je hlava státu, vláda a parlament;
nûkdy i orgánÛm parlamentu ãi jednotliv˘m 
aktérÛm politického procesu.10 Toto pojetí kom-
petenãního sporu jako svébytného ústavního in-
stitutu11 mÛÏeme oznaãit za roz‰ífiené ãi
ústavnûprávní. Akcentuje v˘znam rozhodnutí
jako autoritativní interpretace ústavy v materi-
álním smyslu, která má vést k odstranûní nejas-
nosti ve fungování ústavního systému.12

Roz‰ífiené pojetí kompetenãního sporu je v této
podobû samozfiejmû jen hrubû naãrtnut˘m ide-
álním typem. Podoba tohoto institutu v jednot-
liv˘ch ústavních systémech se li‰í. Proveìme
proto alespoÀ ãásteãn˘ pfiehled v˘skytu a pova-
hy kompetence ústavních soudÛ rozhodovat
kompetenãní spory.13

Vyjdeme-li ze znûní ústavní a zákonné úpra-
vy, lze za státy s roz‰ífien˘m pojetím kompe-
tenãního sporu v rámci Evropské unie oznaãit
pfiedev‰ím Nûmecko, Rumunsko a Itálii.14 V˘-
kladem se k nûmu dospûlo i v Polsku, kde text
ústavy a provádûcího zákona jednoznaãnû
upravuje klasické kladné a záporné spory
o kompetenci vydat rozhodnutí,15 av‰ak Ústav-
ní tribunál v tomto fiízení fie‰il jiÏ i otázku, zda
je k zastupování státu navenek na zasedáních
Evropské rady pfiíslu‰n˘ premiér, nebo prezi-
dent.16 V jin˘ch státech naopak horizontální
kompetenãní spory do pÛsobnosti ústavního
soudu nespadají vÛbec (pobaltské státy, ·panûl-
sko) nebo jen v klasické podobû sporÛ o pfií-
slu‰nost rozhodnout (Rakousko).17 Nûkde je
rozhodování klasick˘ch kompetenãních sporÛ
v˘slovnû doplnûno o spory mezi parlamentem,
prezidentem a vládou (Bulharsko, Slovinsko),
aniÏ by v‰ak bylo zfiejmé, jak˘ch kompetencí se
mohou t˘kat.18 Z ãeskoslovenské historie a slo-
venské souãasnosti známe kombinaci rozhodová-
ní klasick˘ch kompetenãních sporÛ a pravomoci
podávat abstraktní v˘klad ústavy, je-li vûc spor-
ná.19 Abstraktní v˘klad ústavy lze povaÏovat za
alternativu roz‰ífieného pojetí kompetenãního
sporu, popfi. za jeho extrémní podobu.

Rozhodování kompetenãních
sporÛ Ústavním soudem âR:
pojetí kompetenãního sporu
a pÛsobnost Ústavního soudu

Ústavní zakotvení rozhodování kompetenãních
sporÛ Ústavním soudem je v âeské republice
podobnû abstraktní jako v jin˘ch státech. âl. 87
odst. 1 písm. k) Ústavy pouze stanoví, Ïe Ústav-
ní soud rozhoduje spory o rozsah kompetencí
státních orgánÛ a orgánÛ územní samosprávy,
nepfiíslu‰í-li podle zákona jinému orgánu. Pro-
vádûcí úprava § 120 aÏ 125 zákona ã. 182/1993 Sb.,
o Ústavním soudu („zák. o ÚS“) obsahuje ne-

zbytná procesní pravidla a na první pohled se
pojetím neli‰í od zákonÛ upravující rozhodová-
ní kompetenãních sporÛ „jin˘mi orgány“ ve
smyslu ãl. 87 odst. 1 písm. k) Ústavy, zejména
zvlá‰tním senátem podle zákona ã. 131/2002 Sb.,
o rozhodování nûkter˘ch kompetenãních sporÛ
(„ZKS“), a Nejvy‰‰ím správním soudem podle
zákona ã. 150/2002 Sb., soudního fiádu správní-
ho („s. fi. s.“).20 R. Malenovsk˘ tak podrobnû ar-
gumentuje, Ïe Ústavnímu soudu je svûfieno
rozhodování kompetenãních sporÛ pouze ve
v˘‰e nastínûném klasickém pojetí.21

Pfiesto je zde jedna moÏná odchylka. Podle 
§ 120 odst. 1 zák. o ÚS rozhoduje Ústavní soud
nejen spory o pfiíslu‰nost vydat rozhodnutí, ale
i spory o pfiíslu‰nost „ãinit opatfiení nebo jiné
zásahy ve vûci uvedené v návrhu na zahájení fií-
zení“, coÏ je dále souhrnnû oznaãeno legislativ-
ní zkratkou „rozhodnutí“. Ostatní zmínûné
zákony pfiitom upravují pouze rozhodování
sporÛ o kompetenci vydat rozhodnutí, jak to
odpovídá klasickému pojetí kompetenãního
sporu, které je potvrzováno i rozhodovací pra-
xí.22 Lze tedy tvrdit, Ïe moÏn˘ pfiedmût kompe-
tenãního sporu pfied Ústavním soudem je oproti
klasickému pojetí roz‰ífien?

R. Malenovsk˘ tuto otázku nereflektuje. DÛ-
vodová zpráva k § 120 zák. o ÚS Ïádné vodítko
neposkytuje. Formulace „opatfiení nebo jiné zá-
sahy“ byla patrnû pfievzata z § 48 odst. 1 záko-
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10 Podle Základního zákona SRN je k podání návrhu oprávnûn
kaÏd˘, komu tento zákon nebo jednací fiád nejvy‰‰ího orgánu
Spolku svûfiuje vlastní práva, tj. i jednotliví poslanci, jejich
skupiny, parlamentní v˘bory a jiné orgány, frakce, politické
strany.

11 Srov. odkazy v poznámce pod ãarou ã. 4.
12 Pieroth B. Art. 93 in Jarass H., Pieroth B. Grundgesetz für die

Bundesrepublik Deutschland: Kommentar, München 2004, 
s. 1046. Holländer, op. cit., s. 765.

13 Podrobnûji napfi. Sadurski W. Twenty Years After the Transition:
Constitutional Review in Central and Eastern Europe, Sydney
Law School Legal Studies Research Paper 69/2009. Dostupné na:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1437843

14 Viz nûmeckou a rumunskou úpravu citovanou v poznámce pod
ãarou ã. 8 a ãl. 134 Ústavy Italské republiky (1947). K situaci
v Rumunsku dále Sadurski, op. cit., s. 14–16. K situaci v Itálii
BlahoÏ, op. cit., s. 297.

15 âl. 189 Ústavy Polské republiky (1997), ãl. 53 odst. 1 zákona
o Ústavním tribunálu.

16 Rozhodnutí Ústavního tribunálu ze dne 20. 5. 2009 sp. zn. 
Kpt 02/08.

17 âl. 138 odst. 1 body 1, 2 rakouského Spolkového ústavního
zákona (1920).

18 âl. 149 odst. 1 bod 3 Ústavy Bulharské republiky (1991), ãl. 160
sedmá, osmá a devátá odráÏka Ústavy Slovinské republiky
(1991). V praxi toto fiízení patrnû dosud ani v jednom státû
nebylo vyuÏito.

19 âl. 126 odst. 1 a ãl. 128 Ústavy Slovenské republiky (1992), 
ãl. 4, 5 a 8 ústavního zákona ã. 91/1991 Sb., o Ústavním soudu
âSFR a § 45 a násl. zákona ã. 491/1991 Sb., o organizaci
Ústavního soudu âSFR a o fiízení pfied ním (k otázce pojetí
kompetenãního sporu podle tohoto pfiedpisu viz v‰ak dále).

20 Za „jiné orgány“ lze dále povaÏovat orgány, jimÏ procesní
pfiedpisy svûfiují rozhodování sporÛ o vûcnou a místní
pfiíslu‰nost v soustavû správních orgánÛ nebo v soustavû soudÛ
pfii v˘konu téhoÏ druhu soudnictví.

21 Op. cit., s. 13–16.
22 Usnesení Nejvy‰‰ího správního soudu ze dne 20. 12. 2006 

ã. j. Komp 3/2004-40, v nûmÏ tento soud potvrdil, Ïe rozhoduje
pouze spory o kompetenci k vydání rozhodnutí o právu nebo
povinnosti úãastníka, a proto odmítl Ïalobu poÏadující urãení
kompetence k zabezpeãení opatfiení k nápravû podle jiÏ
vydaného rozhodnutí.



na ã. 491/1991 Sb., o organizaci Ústavního sou-
du âeské a Slovenské Federativní Republiky
a o fiízení pfied ním,23 av‰ak ani zde nebyl její
v˘znam zcela zfiejm˘.24 Dle mého názoru pfii-
cházejí v úvahu dvû v˘kladové varianty:

První moÏností je povaÏovat pojmy „opatfiení“
a „jiné zásahy“ jen za oznaãení úkonÛ v fiízení
o právu ãi povinnosti konkrétního úãastníka.
V tomto smyslu se v kompetenãních sporech
vÏdy rozhoduje o pfiíslu‰nosti vydat rozhodnu-
tí, ale i ãinit ve‰keré jiné úkony v rámci daného
fiízení. Potom je uvedení tûchto pojmÛ v § 120
zák. o ÚS v zásadû právnû irelevantní.

Druhou moÏností je povaÏovat pfiíslu‰nost ãi-
nit opatfiení nebo jiné zásahy, které nejsou roz-
hodnutím, za samostatn˘ zpÛsobil˘ pfiedmût
kompetenãního sporu pfied Ústavním soudem,
patrnû nikoli nutnû vázan˘ na fiízení o právech
a povinnostech konkrétního úãastníka. Právû
tak jsou chápány tytéÏ pojmy „opatfiení“ a „jin˘
zásah“ uÏité v § 72 odst. 1 písm. a) zák. o ÚS,
kde se jimi vymezuje jednání vefiejné moci, pro-
ti kterému lze brojit ústavní stíÏností.25 Tento
v˘klad vede k roz‰ífiení pojmu kompetenãního
sporu a ve svém dÛsledku ãiní z Ústavního sou-
du jedin˘ orgán povolan˘ k rozhodování sporÛ
o pfiíslu‰nost ãinit opatfiení nebo jiné zásahy, aÈ
uÏ vzniknou mezi kter˘mikoli orgány vefiejné
moci. To samozfiejmû neodpovídá pfiedstavû, Ïe
Ústavní soud by mûl v zásadû rozhodovat spo-
ry mezi nejvy‰‰ími orgány.26

Podívejme se nyní, jak˘m zpÛsobem vykládá
‰ífii své kompetence sám Ústavní soud. V sou-
boru rozhodnutí podle ãl. 87 odst. 1 písm. k)
Ústavy lze identifikovat hned nûkolik typÛ pfií-
padÛ. Pro úãely dal‰ího textu nabízím jejich ka-
tegorizaci na:
1. spory o pfiíslu‰nost vydat rozhodnutí (klasic-

ké kompetenãní spory), pokud nejsou podle
zákona rozhodovány jin˘m orgánem,

2. spory o pfiíslu‰nost ãinit opatfiení nebo jiné
zásahy, které nejsou rozhodnutím,

3. spory o tzv. sdílené kompetence, popfi. o do-
tãení ve v˘konu kompetence.

Spory o pfiíslu‰nost vydat
rozhodnutí

V této kategorii se uplatÀuje zbytková pfiíslu‰-
nost Ústavního soudu k rozhodování klasick˘ch
kompetenãních sporÛ s takov˘mi „konfigurace-
mi“ stran sporu, které nejsou pokryty zvlá‰tní-
mi zákony. Pfied reformou správního soudnictví
k 1. 1. 2003 tak Ústavní soud je‰tû rozhodoval
spory mezi ministerstvy, které nyní fie‰í Nejvy‰-
‰í správní soud.27 Za pozornost stojí aÏ dvû po-
zdûj‰í rozhodnutí.

Rozhodování o námitce podjatosti
v kárném fiízení a koncepce
inkludovaného orgánu
Nálezem ze dne 28. 7. 2009 sp. zn. Pl. ÚS 9/09
Ústavní soud rozhodl spor mezi pfiedsedkyní
Nejvy‰‰ího soudu a kárn˘m senátem tohoto
soudu o pfiíslu‰nost k rozhodnutí o vylouãení
soudce kárného senátu z kárného fiízení.

Pochybnosti zde vzbuzovala otázka legitima-
ce stran sporu (zda je lze povaÏovat za samo-
statné „státní orgány“ ve smyslu Ústavy).
S odkazem na úpravu fiízení o kompetenãních
sporech v Nûmecku, která pfiiznává aktivní le-
gitimaci i ãásti orgánu s vlastní kompetencí 
(Teilorgan), a na své dfiívûj‰í rozhodnutí28 dospûl
Ústavní soud k závûru, Ïe pojem státní orgán je
tfieba vymezit v˘luãnû dle kategorie pfiiãitatel-
nosti, tj. posouzením, zda je urãité osobû ãi ko-
lektivu zákonem svûfiena pravomoc. Stranami
sporu tak mohou b˘t i pfiedsedkynû a kárn˘ se-
nát Nejvy‰‰ího soudu, aãkoli jsou pouze souãást-
mi jediného orgánu. Jinak by spor o kompetence
jim pfiiznané nemohl b˘t nik˘m rozhodnut.29

Ústavní soud dle mého názoru zvolil v˘klad
vedoucí k dosaÏení úãelu fiízení a nepfiíãící se
znûní zák. o ÚS, které blíÏe nevymezuje pojem
„státní orgán“ ani nevypoãítává moÏné strany
kompetenãního sporu. Koncepce „inkludova-
ného orgánu“, jak ji Ústavní soud nazval, ale ne-
byla pfiijata jednomyslnû. P. Rychetsk˘ a J. Musil
ve spoleãném odli‰ném stanovisku uvedli, Ïe se
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23 Jde-li o kompetenãní spor mezi orgány âeské a Slovenské
Federativní Republiky, kter˘ se net˘ká vydání právního pfiedpisu,
Ústavní soud vysloví, kter˘ z tûchto orgánÛ je kompetentní vydat
rozhodnutí nebo ãinit opatfiení ãi jiné zásahy ve vûci oznaãené
v návrhu.

24 V pÛvodním návrhu zákona nebyla obsaÏena, takÏe dÛvodová
zpráva ji nekomentuje. Podle úvodního ustanovení oddílu
zákona vûnovaného kompetenãním sporÛm (§ 45) mûl navíc
Ústavní soud rozhodovat patrnû jen spory o pfiíslu‰nost vydat
právní pfiedpis nebo rozhodnutí.

25 K tomu viz V. ·imíãek in: Filip, Holländer, ·imíãek, 2007, 
s. 495–497. P. Holländer, tamtéÏ, s. 765–766 se pfiiklání
k pfievzetí judikatorního a doktrinálního vymezení tûchto pojmÛ
z fiízení o ústavních stíÏnostech i pro fiízení o kompetenãních
sporech. Domnívám se v‰ak, Ïe rozdíln˘ úãel obou fiízení mÛÏe
vyÏadovat rozdíln˘ v˘klad. V kontextu kompetenãních sporÛ
napfiíklad nedává smysl vymezovat „jin˘ zásah“ i jako neãinnost.

26 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2010 sp. zn. Pl. ÚS
52/04, podle kterého je úãelem tohoto fiízení zab˘vat se „limity
kompetence mezi nejvy‰‰ími státními orgány, pfiípadnû mezi
státními orgány a orgány územní samosprávy...“. Tuto pfiedstavu
v‰ak naru‰uje jiÏ vymezení stran kompetenãního sporu podle
ZKS, které svûfiuje rozhodování nûkter˘ch sporÛ za úãasti
skuteãnû vrcholn˘ch státních orgánÛ zvlá‰tnímu senátu. Viz
usnesení zvlá‰tního senátu ze dne 28. 5. 2007 ã. j. Konf
34/2006-22 ve sporu mezi Nejvy‰‰ím soudem a prezidentem
republiky jako sluÏebním orgánem podle zákona ã. 220/1999
Sb., o prÛbûhu základní nebo náhradní sluÏby a vojensk˘ch
cviãení a o nûkter˘ch právních pomûrech vojákÛ v záloze.

27 Nálezy Ústavního soudu ze dne 19. 10. 1995 sp. zn. I. ÚS
27/96, ze dne 29. 1. 1998 sp. zn. III. ÚS 299/97, ze dne 6. 11.
2000 sp. zn. IV. ÚS 23/2000 a ze dne 19. 4. 2001 sp. zn. III. ÚS
429/2000. Dále viz usnesení Ústavního soudu ze dne 10. 1.
2000 sp. zn. IV. ÚS 422/99 a ze dne 17. 2. 2004 sp. zn. Pl. ÚS
4/04 (spor mezi soudem a obcí postoupen˘ zvlá‰tnímu senátu).

28 Nález Ústavního soudu ze dne 12. 12. 2006 sp. zn. Pl. ÚS
17/06, body 42 a 43 odÛvodnûní odkazující dále na Weyr F.
Teorie práva, Brno/Praha 1936, s. 117. K tomuto nálezu viz
dále.

29 âást IV. a V. odÛvodnûní nálezu sp. zn. Pl. ÚS 9/09.



ve vûci jednalo o „spor o urãení vûcné pfiíslu‰-
nosti k procesnímu rozhodnutí v fiízení probí-
hajícím uvnitfi jednoho a téhoÏ státního
orgánu“, kter˘ mají fie‰it vnitfiní procesní a or-
ganizaãní pfiedpisy. Eventuální pochybení pfii
jejich aplikaci nelze napravovat v fiízení o kom-
petenãních sporech. Obdobnû argumentovali
téÏ E. Wagnerová a J. Nykod˘m.30

Ústavní soud nakonec urãil pfiíslu‰nost je‰tû
jiného, tfietího inkludovaného orgánu – povûfie-
ného pfiedsedy kolegia Nejvy‰‰ího soudu urãe-
ného rozvrhem práce. Dle doslovného v˘kladu
pfiíslu‰n˘ch ustanovení byla sice k pfiedmûtné-
mu rozhodnutí pfiíslu‰ná pfiedsedkynû Nejvy‰-
‰ího soudu, ale ta byla v kárném fiízení souãasnû
navrhovatelkou, a proto v nûm z principu ne-
mohla rozhodovat o vylouãení ãlena kárného
senátu. V podobné situaci byl její místopfiedse-
da, proti nûmuÏ bylo kárné fiízení vedeno. Tak
pfii‰el na fiadu její dal‰í zástupce.31

Materiální v˘klad pojmu ústfiední
správní úfiad

Zatím posledním kompetenãním rozhodnutím
Ústavního soudu je usnesení ze dne 30. 11. 2010
sp. zn. Pl. ÚS 52/04 ve vûci kladného sporu me-
zi Radou pro rozhlasové a televizní vysílání
a âesk˘m telekomunikaãním úfiadem o pfiíslu‰-
nost k vydání povolení k provozování vysíla-
cích rádiov˘ch zafiízení rozhlasové sluÏby.

Ústavní soud návrh odmítl podle § 122 odst. 1
zák. o ÚS, protoÏe vûc posoudil jako spor mezi
dvûma ústfiedními správními úfiady, o nûmÏ
pfiíslu‰í rozhodovat Nejvy‰‰ímu správnímu
soudu dle § 97 odst. 1 písm. c) S¤S. Tento závûr
v‰ak nebyl jednoznaãn˘. Judikatura Nejvy‰‰ího
správního soudu povaÏuje za ústfiední správní
úfiady ve smyslu citovaného ustanovení ústfied-
ní orgány státní správy podle § 1 a § 2 zákona 
ã. 2/1969 Sb., o zfiízení ministerstev a jin˘ch
ústfiedních orgánÛ státní správy âeské republi-
ky, tedy orgány zde taxativnû vypoãtené, nikoli
jakékoli správní orgány s celostátní pÛsobnos-
tí.32 âTÚ v tomto v˘ãtu nalezneme, ale Radu ni-
koli,33 coÏ by vedlo k závûru, Ïe pfiíslu‰nost
Nejvy‰‰ího správního soudu dána není. Ústav-
ní soud ale tento v˘klad odmítl jako pfiíli‰ for-
mální. Pro posouzení povahy orgánu jako
ústfiedního správního úfiadu podle nûj není roz-
hodné zafiazení do zákonného v˘ãtu ústfiedních
orgánÛ státní správy nebo jeho zákonné ozna-
ãení za ústfiední správní úfiad, n˘brÏ naplnûní
následujících (kumulativních) materiálních zna-
kÛ: „v˘kon státní správy pfiedstavuje podstat-
nou (byÈ men‰inovou) ãást náplnû daného
orgánu, správní orgán vykonává celostátní pÛ-
sobnost a tento orgán není pfiímo podfiízen jiné-

mu ústfiednímu orgánu státní správy“. JelikoÏ
Rada tato kritéria splÀuje, bylo na místû návrh
odmítnout.

V˘klad podan˘ Ústavním soudem je jistû
moÏn˘, ale pochopitelnû sk˘tá ménû právní jis-
toty neÏ formální pojetí zaloÏené na taxativním
v˘ãtu.34 V pfiípadû Rady nebo napfi. Úfiadu pro
ochranu osobních údajÛ se v˘klad Ústavního
soudu nemusí jevit problematicky, av‰ak mate-
riální znaky ústfiedního správního úfiadu tak,
jak je Ústavní soud vymezil, naplÀuje i âeská
národní banka, Nejvy‰‰í kontrolní úfiad a s urãi-
t˘mi v˘hradami i prezident republiky, vláda ne-
bo pfiedsedové a místopfiedsedové Nejvy‰‰ího
soudu a Nejvy‰‰ího správního soudu. Pfiitom
z rozhodnutí Ústavního soudu neplyne, Ïe by
takové orgány mûly b˘t povaÏovány za ústfied-
ní správní úfiady pouze pfii v˘konu státní sprá-
vy a nikoli pfii jiné ãinnosti.

Shrnutí

V literatufie se objevují pokusy o v˘ãet orgánÛ,
jejichÏ vzájemné spory o pfiíslu‰nost rozhod-
nout by spadaly do pÛsobnosti Ústavního sou-
du.35 Vût‰ina moÏn˘ch kombinací je v‰ak ãistû
teoretická, zejména z dÛvodu absence takov˘ch
individuálnû rozhodovacích pravomocí tûchto or-
gánÛ, které by se mohly jakkoli pfiekr˘vat. Ve svût-
le zmínûn˘ch rozhodnutí je pfiesnûj‰í vymezení
okruhu moÏn˘ch kompetenãních sporÛ tohoto
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30 J. Nykod˘m navíc upozornil, Ïe vût‰ina se nevypofiádala
s nálezem Ústavního soudu ze dne 6. 4. 2006 sp. zn. I. ÚS
182/05, podle kterého kárn˘ navrhovatel vykonává práva státu
jako zamûstnavatele, a tedy má téÏ právo podat ústavní stíÏnost
v pfiípadû, Ïe v fiízení rozhodoval nepfiíslu‰n˘ orgán. Závûr, Ïe
pfiedsedkynû Nejvy‰‰ího soudu je jako kárná navrhovatelka
státním orgánem vykonávajícím vefiejnou moc, je s tímto
nálezem v rozporu.

31 MoÏnost urãit pfiíslu‰nost orgánu, kter˘ nebyl stranou
kompetenãního sporu, byla zpochybÀována v odli‰ném
stanovisku E. Wagnerové (bod 7 s odkazy na komentáfiovou
literaturu). Úprava fiízení o kompetenãních sporech tomu ale po
mém soudu nebrání (viz zejm. § 124 zák. o ÚS a ãl. 89 odst. 2
Ústavy). V tomto specifickém fiízení se nerozhoduje o vefiejn˘ch
subjektivních právech, n˘brÏ o kompetenci. Proto sem nelze bez
dal‰ího pfiená‰et poÏadavky spravedlivého procesu nebo
dokonce zásadu projednací (kontradiktorní vedení sporu
stranami).

32 Usnesení Nejvy‰‰ího správního soudu ze dne 27. 5. 2003 ã. j.
Komp 1/2003-27 a ze dne 23. 7. 2004 ã. j. Komp 1/2004-70
odkazující na usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 4.
1993 sp. zn. 6 A 98/93-10.

33 Zákon ã. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání Radu v dobû rozhodování ÚS vymezoval
jako správní úfiad, kter˘ zejm. vykonává státní správu v oblasti
rozhlasového a televizního vysílání, pfievzatého vysílání
a v oblasti audiovizuálních mediálních sluÏeb na vyÏádání,
dohlíÏí u tohoto vysílání na zachovávání a rozvoj plurality
programové nabídky a informací a dbá na jeho obsahovou
nezávislost. Îádn˘ zákon nestanovil, Ïe by Rada byla podfiízena
nûkterému ústfiednímu orgánu státní správy.

34 Snad i proto zákonodárce v reakci na tento nález zákonem 
ã. 302/2011 Sb. doplnil do zákonného vymezení Rady jako
správního úfiadu slovo „ústfiední“.

35 Sládeãek, op. cit., s. 361, tent˘Ï autor in Sládeãek V., Mikule V.,
Syllová J., Ústava âeské republiky: Komentáfi. Praha 2007, 
s. 719, Mikule V., Sládeãek V., Zákon o Ústavním soudu.
Komentáfi a judikatura k Ústavû âR a Listinû základních práv
a svobod. Praha 2001, s. 361; Dostál M. in Wagnerová E.,
Pospí‰il I., Dostál M., Langá‰ek T. Zákon o Ústavním soudu
s komentáfiem. Praha 2007, s. 561.



druhu je‰tû obtíÏnûj‰í. Koncepce inkludovaného
orgánu jej znaãnû roz‰ífiila a v˘klad pojmu
ústfiední správní úfiad jej naopak zúÏil a zamlÏil.

Spory o pfiíslu‰nost ãinit
opatfiení nebo jiné zásahy

Do této kategorie fiadím pfiípady, v nichÏ se
Ústavní soud zab˘val spory o pfiíslu‰nost ãinit
opatfiení nebo jiné zásahy, popfi. ãinit obecnû
v urãit˘ch záleÏitostech nebo na urãitém území
rozhodnutí, opatfiení a jiné zásahy.

Územní spor mezi obcemi poprvé

V pfiípadu rozhodnutém nálezem ze dne 11. 3.
1999 sp. zn. IV. ÚS 361/98 se Zastupitelstvo ob-
ce Malá Morávka bez vztahu ke konkrétnímu fií-
zení urãitého úãastníka domáhalo urãení, Ïe je
„pfiíslu‰né k místním záleÏitostem vefiejného
pofiádku ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1
písm. o) zákona âNR ã. 367/1990 Sb., o obcích“
na vyjmenovan˘ch pozemcích v oblasti Pradû-
du. Návrh byl podán poté, co zde obec Karlova
Studánka zaãala vybírat místní poplatky. Jedna-
lo se tedy doslova o spor o rozsah kompetencí.
Pfiíãinou byly nejasné územní zmûny z doby
pfied rokem 1989.

Ústavní soud v nálezu uvedl, Ïe je pfiíslu‰n˘
rozhodovat i spory mezi územními samospráv-
n˘mi celky o místní pfiíslu‰nost, tedy „jde-li
o spor vydat rozhodnutí nebo ãinit opatfiení ne-
bo jiné zásahy v urãitém územním obvodu obce
nebo jeho ãásti“. Na základû toho, Ïe sporné po-
zemky jsou souãástí katastrálního území Malá
Morávka, jímÏ je vymezeno i území této obce,
pak návrhu vyhovûl.

Zaji‰Èování lékafiské sluÏby první
pomoci

Nálezem ze dne 25. 9. 2007 sp. zn. Pl. ÚS 5/04
byl rozhodnut záporn˘ kompetenãní spor mezi
Jihomoravsk˘m krajem jako navrhovatelem
a âeskou republikou o pfiíslu‰nost k zaji‰tûní lé-
kafiské sluÏby první pomoci. Spor vznikl po
zru‰ení okresních úfiadÛ v dÛsledku ponûkud
nejasné úpravy pfiechodu jejich kompetencí na
jiné orgány.

Ústavní soud konstatoval, Ïe aãkoli jsou ve
sporu strany uvedené v § 97 odst. 1 písm. a)
S¤S, nejedná se o spor o vydání rozhodnutí ve
smyslu § 97 a násl. s. fi. s. Pfii jeho rozhodování
tak nepfiichází v úvahu kompetence jiného or-
gánu neÏ Ústavního soudu.36 Dále se zab˘val
v˘kladem pojmÛ „jin˘ zásah“ a „opatfiení“, kte-
ré zfietelnû povaÏuje vedle „rozhodnutí“ za sa-
mostatné formy kompetence, o níÏ spor mÛÏe

b˘t veden. Definici „jiného zásahu“ pfievzal
z judikatury k fiízení o ústavních stíÏnostech;
jedná se o „kaÏdou formu konání nebo neãin-
nost orgánu vefiejné moci, zpÛsobilou naru‰it
ústavnû zaruãenou a chránûnou sféru ãi právní
pozici konkrétnû urãitelného nositele základ-
ních práv a svobod, nikoli v‰ak vydání právní-
ho pfiedpisu“. K pojmu opatfiení soud uvedl, Ïe
není synonymem pojmu „rozhodnutí“ a je tfieba
jej chápat ‰ífieji, jak ãiní právní pfiedpisy âR,
pouÏívající jej „napfi. ve v˘znamu vytváfiení
programÛ, restrukturalizace prÛmyslu, zaji‰tûní
bezpeãnosti a ochrany zdraví, zaji‰tûní ochrany
hranic, pfiesunÛ finanãních prostfiedkÛ“.37 SluÏbu
první pomoci patrnû posoudil jako „opatfiení“.
Poté vyslovil tezi, Ïe vymezení kompetenãního
sporu v § 120 zák. o ÚS je zuÏující ve vztahu
k (abstraktnûj‰ímu) pojmu „spor o rozsah kom-
petencí“, jak jej pouÏívá ãl. 87 odst. 1 písm. k)
Ústavy, a kter˘ dle soudu jako ústavní pojem
zahrnuje „otázku ‰ífie vûcného ãi jiného vyme-
zení okruhu pÛsobnosti otázek, o kter˘ch mÛÏe
orgán vefiejné moci rozhodovat, ... i samotnou
existenci okruhu vûcí, k jejichÏ autoritativnímu
rozhodování je takov˘ orgán pfiíslu‰n˘, i kdyÏ
se nejedná o rozhodnutí (popfi. opatfiení) vyda-
né postupem podle urãitého právního fiádu
[procesního pfiedpisu] ... a mající vlastnosti
právního aktu (psaná forma, právní moc, vyko-
natelnost atd.)“.38 Uvedl, Ïe spory mezi státem
a územní samosprávou se blíÏí federálním spo-
rÛm, kde se urãuje, kdo je pfiíslu‰n˘ k legislativ-
ní, exekutivní ãi judikativní ãinnosti. „Ústavní
soud je proto pfiíslu‰n˘ rozhodovat negativní
a pozitivní kompetenãní spory mezi orgány ve-
fiejné moci v rozsahu, v jakém pÛsobnost chápe
ústavní pofiádek (a nikoli pouze pfiedpisy
správního práva)...“39

Ve vûci samé soud po provedení v˘kladu re-
levantních zákonn˘ch ustanovení vyslovil, Ïe
„pfiíslu‰n˘m k zaji‰tûní lékafiské sluÏby první
pomoci, poskytované dle § 28 odst. 1 písm. b)
zákona ã. 48/1997 Sb., o vefiejném zdravotním
poji‰tûní ... je kraj jako vy‰‰í územní samo-
správn˘ celek, a to v mezích svého postavení
zfiizovatele zdravotnick˘ch zafiízení ... popfi.
v rozsahu ... oprávnûní uzavírat smlouvy s ne-
státními zdravotnick˘mi zafiízeními...“.

Územní spor mezi obcemi podruhé

Pfiedmûtem usnesení ze dne 3. 6. 2008 sp. zn. Pl.
ÚS 18/08 byl kladn˘ kompetenãní spor mezi
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36 Bod 20 odÛvodnûní cit. nálezu.
37 TamtéÏ, body 22, 23 a 25.
38 TamtéÏ, bod 24.
39 TamtéÏ, bod 26.



obcemi Dolní Novosedly a Záhofií o místní pÛ-
sobnost nad osadou Tfie‰nû. Jeho pfiíãinou byla
chyba v usnesení Okresního národního v˘boru
v Písku z roku 1990 o rozdûlení stfiediskové ob-
ce Záhofií. Osada Tfie‰nû zde byla oznaãena za
souãást zbytkové obce Záhofií. Byla v‰ak vyme-
zena jiÏ neexistujícím katastrálním územím
Tfie‰nû, které se v roce 1966 stalo souãástí ka-
tastrálního území Chrastiny spadajícího dle
usnesení pod obec Dolní Novosedly.

Ústavní soud nejprve zopakoval, Ïe ústavní in-
stitut kompetenãních sporÛ je odli‰n˘ od správ-
ního.40 Poté v‰ak vyloÏil, Ïe smí „pouze nálezem
rozhodnout, kter˘ orgán je pfiíslu‰n˘ vydat roz-
hodnutí v konkrétní vûci uvedené v návrhu na
zahájení fiízení a nikoliv, jak to navrhuje navrho-
vatel, rozhodnout, Ïe místní pÛsobnost nad ãástí
obce Tfie‰nû vykonává obec Dolní Novosedly“.
Návrh odmítl jako nepfiípustn˘, neboÈ spory
o místní pfiíslu‰nost mají rozhodovat jiné orgány;
spoleãnû nadfiízen˘ správní úfiad, jde-li o v˘kon
státní správy, a Nejvy‰‰í správní soud, jde-li o v˘-
kon samosprávy. Dodal, Ïe o území obce mají
rozhodovat dotãené obce dohodou podle zákona 
ã. 128/2000 Sb., o obcích.41 Nijak se nevymezil
vÛãi nálezu sp. zn. IV. ÚS 361/98, pfiestoÏe pod-
stata vûci (spor o území) byla stejná.

Dolní Novosedly poté podaly kompetenãní
Ïalobu k Nejvy‰‰ímu správnímu soudu. Ten ji
odmítl, neboÈ nebyla ani tvrzena existence kon-
krétního fiízení, v nûmÏ kompetenãní spor vzni-
kl. Pfiedpokládá-li právní fiád pfii zmûnû hranic
obcí jejich dohodu a téÏ pfiinejmen‰ím konzul-
taci s obyvatelstvem, nelze takové zmûny do-
sáhnout simulací kompetenãního sporu.42

Za situace, kdy obce podle m˘ch informací
nevyvolaly spor o místní pfiíslu‰nost v konkrét-
ní vûci a respektují status quo, je právû dohoda
o zmûnû jejich hranic asi jedinou moÏností úpl-
ného fie‰ení vûci, a to i z hlediska pfiípadn˘ch
úprav katastrálních území.43

Shrnutí

Ústavní soud vyloÏil, Ïe rozhoduje i spory o pfií-
slu‰nost ãinit nûco jiného, neÏ je vydávání roz-
hodnutí. Podle nálezu sp. zn. Pl. ÚS 5/04 je tato
jeho pravomoc takfika bezbfiehá a zahrnuje spo-
ry o kompetenci k prakticky jakékoli formû v˘-
konu vefiejné moci. Je v‰ak otázkou, zda na
tomto ‰irokém pojetí Ústavní soud setrvá. KaÏ-
d˘ dal‰í pfiípad totiÏ mÛÏe b˘t velmi specifick˘.
Zatímco spory mezi státem a kraji o poskytová-
ní vefiejn˘ch sluÏeb se patrnû mohou vyskyt-
nout i v budoucnu, zejména jako dÛsledek
legislativních zmûn, územní spory mezi obcemi
zapfiíãinûné v˘vojem pfied rokem 1989 a tûsnû
po nûm jiÏ zfiejmû vymizely.

Spory o sdílené kompetence
nebo o dotãení ve v˘konu
kompetence

Podle P. Holländera Ústavní soud kromû klad-
n˘ch a záporn˘ch kompetenãních sporÛ rozho-
duje i „spory ve vûci sdílené kompetence a ...
spory, v nichÏ je posuzováno dotãení nebo ome-
zení ve v˘konu kompetence jednoho v˘konem
kompetence jiného orgánu vefiejné moci“.44 Do
této kategorie jsem zafiadil ãtyfii pfiípady, z nichÏ
tfii tvofií urãit˘ fietûzec díky tomu, Ïe pozdûj‰í
rozhodnutí odkazuje na závûry pfiedchozího,
aãkoli samotn˘ pojem sdílené kompetence se
objevuje aÏ ve druhém z nich. Jde o rozhodnutí
ve vûci jmenování funkcionáfiÛ Bankovní rady
âeské národní banky, pfiidûlení soudce J. Bure-
‰e k Nejvy‰‰ímu soudu a jeho následné jmeno-
vání místopfiedsedou tohoto soudu.45 Byla jim
vûnována pozornost odborné vefiejnosti46 i po-
drobná kritika disentujících soudcÛ. Proto zde
nebudou blíÏe rekapitulována a omezíme se
pouze na otázku, jak Ústavní soud odÛvodnil
svou pfiíslu‰nost o nich rozhodnout.

Rozhodování o likvidaci
shromáÏdûn˘ch osobních údajÛ

Nejprve v‰ak zmiÀme ono ãtvrté rozhodnutí.
Usnesením ze dne 16. 1. 2002 sp. zn. III. ÚS
672/01 byl odmítnut návrh âeského statistické-
ho úfiadu spatfiujícího dotãení své kompetence
v tom, Ïe mu Úfiad pro ochranu osobních údajÛ
kontrolním protokolem jakoÏto opatfiením k ná-
pravû podle § 40 zákona ã. 101/2000 Sb., o ochra-
nû osobních údajÛ, uloÏil povinnost likvidace
nûkter˘ch osobních údajÛ shromáÏdûn˘ch
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40 âást II. odÛvodnûní cit. nálezu.
41 TamtéÏ, ãást III.
42 Usnesení Nejvy‰‰ího správního soudu ze dne 30. 3. 2009 

ã. j. Komp 5/2008-85, body 13 a 17 odvodnûní.
43 Obec Záhofií se pozdûji neúspû‰nû pokusila dosáhnout zmûny

v katastru nemovitostí návrhem na opravu chyby v katastrálním
operátu. Viz usnesení Nejvy‰‰ího správního soudu ze dne 21. 3.
2012 ã. j. 2 As 17/2010-106, kde se obiter dictum uvádí, Ïe je
tfieba i pfies odli‰n˘ stav v katastru nemovitostí respektovat
politické rozhodnutí ONV v Písku, podle kterého má b˘t osada
Tfie‰nû souãástí obce Záhofií. Tím soud pominul zjevnou
nicotnost usnesení ONV vymezujícího obec neexistujícím
katastrálním územím, jehoÏ nûkdej‰í hranice jiÏ mohly zaniknout
sluãováním parcel.

44 Holländer, op. cit., s. 765.
45 Viz téÏ nález Ústavního soudu ze dne 12. 7. 2007 sp. zn. II. ÚS

53/06 o ústavní stíÏnosti I. BroÏové, která zahrnovala i návrh na
rozhodnutí „o rozsahu kompetencí prezidenta republiky, pokud
rozhodl o odvolání stûÏovatelky jako pfiedsedkynû Nejvy‰‰ího
soudu“. To v‰ak nebylo posouzeno jako kompetenãní spor.

46 Zejm. Malenovsk˘, op. cit.; Filip J. Jmenování guvernéra âNB
jako ústavní problém. âasopis pro právní vûdu a praxi 4/2000, 
s. 402–411; Filip J. Kontrasignace rozhodnutí prezidenta
republiky. Argumenty proti. Parlamentní zpravodaj 1/2001, 
s. 15–16; Pavlíãek V. K ústavnímu postavení Bankovní rady
âNB. Parlamentní zpravodaj 1/2001, s. 17–18; Filip J.
Kompetenãní spor o kontrasignaci pfied Ústavním soudem.
Právní zpravodaj 2/2001; Sládeãek V. Prezident republiky
a soudní moc: ustanovování (a odvolávání) soudních
funkcionáfiÛ in Klíma K., Jirásek J. Pocta Jánu Gronskému.
PlzeÀ 2008 a komentáfie k Ústavû a ZÚS.



v rámci sãítání lidu. âSÚ se domáhal urãení, Ïe
on sám je pfiíslu‰n˘ stanovit rozsah shromaÏìo-
van˘ch údajÛ a rozhodnout o jejich likvidaci
a to podle zákona ã. 158/1999 Sb., o sãítání lidu,
domÛ a bytÛ v roce 2001.

Pfiípad je zajímav˘ proto, Ïe se svou podstatou
jednalo o spor, kdy se jeden orgán cítil dotãen na
své kompetenci v˘konem jiné kompetence jiné-
ho orgánu. Ústavní soud k tomu ale tehdy tak-
to nepfiistoupil. Návrh odmítl s tím, Ïe âSÚ si
neosoboval pravomoc rozhodovat podle § 40
zákona o ochranû osobních údajÛ, takÏe ne-
mohlo dojít ke kladnému kompetenãnímu spo-
ru, a âSÚ se tak domáhal jen abstraktního
v˘kladu zákona.47

Pro v˘sledek fiízení, tj. odmítnutí návrhu pro
nepfiíslu‰nost, bylo podle mého názoru rozho-
dující, Ïe kompetence ÚOOÚ byla i ve svûtle
pfiedpisÛ, jichÏ se dovolával âSÚ, nesporná.
Ústavní soud nehledal zpÛsob, jak návrh vûcnû
projednat, a koncepci sporÛ o dotãení ve v˘ko-
nu kompetence zde je‰tû nerozvinul.

Kontrasignace rozhodnutí prezidenta
republiky o jmenování funkcionáfiÛ
âNB

Prvním neúspû‰n˘m pokusem o vyjasnûní otázky,
zda je k platnosti rozhodnutí prezidenta repub-
liky o jmenování guvernéra a viceguvernéra
âeské národní banky potfiebná kontrasignace
pfiedsedy vlády, byl návrh vlády odmítnut˘
usnesením Ústavního soudu ze dne 20. 3. 2001
sp. zn. Pl. ÚS 58/2000. Vláda v nûm poÏadova-
la jen abstraktní urãení své kompetence spolu-
podepisovat tato rozhodnutí pro futuro, coÏ
Ústavní soud odmítl.48

Nov˘ návrh vlády49 pak Ústavní soud nále-
zem ze dne 20. 6. 2001 sp. zn. Pl. ÚS 14/01 za-
mítl. Ponechme stranou dÛvody rozhodnutí
a zamûfime se na procesní stránku. V nálezu
chybí jakékoli posouzení, zda se ve vûci jedná
o kompetenãní spor,50 resp. je to jen konstatováno.51

O klasick˘ kompetenãní spor pfiitom rozhodnû
ne‰lo, neboÈ vláda si neosobovala pravomoc
rozhodnout, ani nebylo pochyb o tom, kter˘ or-
gán má pfiípadnû provést kontrasignaci. Sporné
bylo, zda podmínka kontrasignace na dan˘ pfií-
pad dopadá. Ústavní soud ponechal tyto zásad-
ní otázky bez komentáfie a nevûnovala se jim ani
odli‰ná stanoviska k nálezu pfiipojená.

Ústavní soud se zde mohl opfiít o koncepci
„sloÏeného orgánu“ F. Weyra, jíÏ argumentova-
la vláda jiÏ ve svém prvním návrhu, vûdoma si
jeho procesních slabin.52 F. Weyr uvádûl, Ïe pfii
kontrasignaci rozhodnutí prezidenta republiky
lze hovofiit o novém orgánu, sloÏeném ze dvou
orgánÛ dílãích (prezidenta a vlády).53 Z tohoto

pohledu by se ve vûci jednalo o kladn˘ kompe-
tenãní spor o to, zda jmenovací pravomoc nále-
Ïí prezidentu republiky, nebo sloÏenému
orgánu tvofienému prezidentem a kontrasignu-
jícím ãlenem vlády. Konstrukce sloÏeného orgá-
nu je velmi podobná Ústavním soudem pozdûji
pfiijaté koncepci inkludovaného orgánu, neboÈ
dÛslednû vychází z pfiiãitatelnosti kompetence.

Udûlování souhlasu s pfiidûlením
soudce k Nejvy‰‰ímu soudu

Nálezem ze dne 12. 12. 2006 sp. zn. Pl. ÚS 17/06
bylo vyhovûno pfiedsedkyni Nejvy‰‰ího soudu
I. BroÏové, která se domáhala urãení, Ïe roz-
hodnutí ministra spravedlnosti o pfiidûlení
soudce J. Bure‰e k Nejvy‰‰ímu soudu vyÏaduje
ke své platnosti její souhlas. Ten udûlil místo-
pfiedseda Nejvy‰‰ího soudu jako její zástupce záhy
poté, co byla prezidentem republiky odvolána
z funkce, a v tent˘Ï den, kdy byla na její návrh
odloÏena vykonatelnost rozhodnutí prezidenta
o jejím odvolání.54 V fiízení o ústavní stíÏnosti 
I. BroÏové bylo prezidentovo rozhodnutí poslé-
ze i zru‰eno nálezem ze dne 12. 9. 2006 sp. zn.
II. ÚS 53/06, po jehoÏ vynesení se Ústavní soud
jal posuzovat návrh na rozhodnutí kompetenã-
ního sporu.

Podmínkami fiízení se tentokrát Ústavní soud
zab˘val dÛkladnûji. Uznal, Ïe nejde o klasick˘
kompetenãní spor, coÏ v‰ak neznamená, Ïe by
ne‰lo o „stfiet náhledÛ dvou orgánÛ státní moci
stran v˘konu jejich kompetencí, ãili jinak fieãeno
o kompetenãní spor“.55 Udûlování souhlasu
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47 Ústavní soud dále ponûkud nepochopitelnû uvedl, Ïe proti
rozhodnutí ÚOOÚ je moÏné podat správní Ïalobu. âSÚ jako
státní orgán (byÈ zároveÀ i úãastník fiízení pfied ÚOOÚ) k tomu
ale pochopitelnû nebyl oprávnûn, jak shledal Mûstsk˘ soud
v Praze usnesením ze dne 8. 11. 2001 sp. zn. 38 Ca 454/2001,
neúspû‰nû napaden˘m i ústavní stíÏností (usnesení Ústavního
soudu ze dne 16. 3. 2004 sp. zn. I. ÚS 28/02).

48 Petit zfiejmû znûl: „Rozhodnutí prezidenta republiky o jmenování
nebo odvolání guvernéra nebo viceguvernéra âeské národní
banky vyÏaduje ke své platnosti spolupodpis pfiedsedy vlády
nebo jím povûfieného ãlena vlády.“

49 Petit znûl: „K platnosti rozhodnutí prezidenta republiky ze dne
29. listopadu 2000, kter˘mi jmenoval ZdeÀka TÛmu guvernérem
âeské národní banky a Luìka Niedermayera viceguvernérem
âeské národní banky, se vyÏaduje spolupodpis pfiedsedy vlády
nebo jím povûfieného ãlena vlády.“

50 Srov. Malenovsk˘, op. cit., s. 17.
51 Úvodní odstavce ãásti II. odÛvodnûní cit. nálezu. Ústavní soud

zde zkoumal, zda vláda pfiece jen neÏádá abstraktní v˘klad
ústavy, kdyÏ navrhuje urãení své pravomoci ve vztahu ke
konkrétním jmenovacím aktÛm, ale zároveÀ nenavrhuje jejich
zru‰ení. Vláda oponovala, Ïe rozhodnutí nepochybnû byla
vydána pfiíslu‰n˘m orgánem (prezidentem republiky), popfi. Ïe
bez spolupodpisu nenabyla platnosti, takÏe se nelze domáhat
jejich zru‰ení. K tomu Ústavní soud uvedl, Ïe se „po zváÏení
v‰ech okolností“ pfiiklonil k závûru, Ïe jde o návrh na zahájení
fiízení o kompetenãním sporu, neboÈ zru‰it napadená rozhodnutí
mÛÏe podle § 125 zák. o ÚSZÁK. O ÚS i bez návrhu.

52 âást I. odÛvodnûní usnesení sp. zn. Pl. ÚS 58/2000.
53 Weyr F. âeskoslovenské právo ústavní. Praha 1937, s. 191.

Srov. téÏ tzv. spoleãn˘ akt více úfiadÛ – Sta‰a J. Správní akty in
Hendrych a kol., op. cit., pozn. ã. 173 na s. 247.

54 Usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2006 sp. zn. II. 
ÚS 53/06.

55 Body 35 a 36 odÛvodnûní cit. nálezu.



s pfiidûlením soudce je dle Ústavního soudu na-
plnûním kompetence pfiedsedkynû Nejvy‰‰ího
soudu. (Zde lze spatfiovat návaznost na ‰iroké
pojetí kompetence z nálezu sp. zn. Pl. ÚS 5/04.)
„Lze tudíÏ nastal˘ konflikt povaÏovat za klad-
n˘ v tom slova smyslu, Ïe pfiedseda Nejvy‰‰ího
soudu ... tvrdí (a ministr spravedlnosti zpo-
chybÀuje), Ïe je (byl v konkrétním pfiípadû) na-
dán jemu v˘luãnû svûfienou kompetencí, pfii
jejímÏ nerespektování, resp. obejití, ministrem
realizované rozhodnutí postrádalo zákonn˘
podklad“.56 Ústavní soud jiÏ v nálezu sp. zn. Pl.
ÚS 14/01 „uznal“, Ïe je oprávnûn posoudit
„kompetenãní spor, kde základní otázkou je
otázka sdílené kompetence, resp. posouzení
kompetence orgánu ãinícího koneãné rozhod-
nutí, kteráÏto kompetence je podmínûna aktem
orgánu jiného...“.57 ProtoÏe pfiedsedkynû Nej-
vy‰‰ího soudu58 není ústfiedním správním úfia-
dem ani soudem, n˘brÏ „reprezentantem
soudní moci“, a nejde o klasick˘ kompetenãní
spor, nemÛÏe vûc rozhodovat jin˘ orgán neÏ
Ústavní soud. ZávaÏn˘ spor mezi mocí v˘kon-
nou a soudní nemÛÏe zÛstat nerozfie‰en, neboÈ
to by vedlo k prosazení názoru exekutivy.59

Tuto argumentaci kritizovala v‰echna ãtyfii
odli‰ná stanoviska pfiipojená k nálezu. Soudci P.
Rychetsk˘, V. KÛrka, J. Musil a J. Nykod˘m
v nich odmítli závûr o pfiípustnosti návrhu.
Upozornili na nekorektnost odkazu na nález ve
vûci âeské národní banky, v nûmÏ chybí rele-
vantní argumenty, i na odli‰nost obou pfiípadÛ,
neboÈ spor se tentokrát nevedl o to, zda je roz-
hodnutí ministra spravedlnosti podmínûno
souhlasem pfiedsedkynû Nejvy‰‰ího soudu,
n˘brÏ o to, zda tento souhlas v konkrétním pfií-
padû smûl udûlit místopfiedseda Nejvy‰‰ího
soudu. Jde tedy o otázku vad rozhodnutí mi-
nistra spravedlnosti (zda k nûmu byl fiádnû udû-
len potfiebn˘ souhlas), nikoli o kompetenãní
spor. ZpochybÀována byla i ústavnûprávní rele-
vance sporu (pfiedsedkynû Nejvy‰‰ího soudu
není reprezentantem moci soudní ve stfietu
s mocí v˘konnou, n˘brÏ orgánem státní správy
soudÛ) a samo posouzení pfiedsedkynû Nejvy‰-
‰ího soudu jako „státního orgánu“ legitimova-
ného k podání návrhu.

Odli‰ná stanoviska poukázala na slabiny vût-
‰inové argumentace. Ani alternativní fie‰ení
v‰ak nejsou pfiíli‰ pfiesvûdãivá. Opustíme-li pÛ-
dorys kompetenãních sporÛ, dospûjeme k závû-
ru, Ïe pfiedsedkynû Nejvy‰‰ího soudu nebyla
oprávnûna podat proti rozhodnutí ministra
spravedlnosti Ïalobu podle § 65 a násl. s. fi. s.
(uãinit tak mohl J. Bure‰, ten k tomu ale nemûl
dÛvod). Snad mohla podat ústavní stíÏnost na
poru‰ení práva na rovn˘ pfiístup k vefiejn˘m
funkcím.60 Také kter˘koli úãastník fiízení pfied

Nejvy‰‰ím soudem teoreticky mohl namítat po-
ru‰ení svého práva na zákonného soudce tím,
Ïe se rozhodování jeho vûci úãastnil neplatnû
pfiidûlen˘ soudce.

Domnívám se, Ïe vûc bylo moÏno v duchu
nálezu sp. zn. Pl. ÚS 5/04 posoudit jako spor
mezi pfiedsedkyní a místopfiedsedou Nejvy‰‰í-
ho soudu o kompetenci udûlit souhlas s pfiidû-
lením soudce k Nejvy‰‰ímu soudu. Ústavní
soud by v‰ak musel zru‰it nejen souhlas udûle-
n˘ nepfiíslu‰n˘m orgánem, ale i jím podmínûné
rozhodnutí. Proto je pochopitelné, Ïe Ústavní
soud pfiistoupil na úãastenství ministra sprave-
dlnosti, byÈ ten pouze (ve „sdílené“ kompeten-
ci) vydal finální rozhodnutí domnívaje se, Ïe
potfiebn˘ souhlas byl udûlen fiádnû.

Rozhodnutí o jmenování
místopfiedsedou Nejvy‰‰ího soudu 
(ex iniuria ius non oritur)

Návrh pfiedsedkynû Nejvy‰‰ího soudu podle 
§ 120 a násl. zák. o ÚS, o kterém Ústavní soud
rozhodl nálezem ze dne 12. 9. 2007 sp. zn. Pl. ÚS
87/06, reagoval na to, Ïe je‰tû pfied vyhlá‰ením
nálezu sp. zn. Pl. ÚS 17/06 prezident republiky
jmenoval J. Bure‰e místopfiedsedou Nejvy‰‰ího
soudu. Pfiedsedkynû Nejvy‰‰ího soudu tvrdila, Ïe
tím prezident pfiekroãil svou kompetenci, neboÈ
dosud mûl Nejvy‰‰í soud v souladu se zákon-
nou úpravou vÏdy jen jednoho místopfiedsedu,
aãkoli v ãl. 62 písm. f) Ústavy jsou uvedeni „mí-
stopfiedsedové“. Ústavní soud jí (byÈ s odli‰nou
argumentací) vyhovûl a rozhodnutí zru‰il.

Ústavní soud pfiednû odkázal na oba pfied-
chozí nálezy, z nichÏ plyne jeho pfiíslu‰nost roz-
hodovat i jiné neÏ klasické kladné a záporné
spory. Za rozhodující pro posouzení pfiípust-
nosti návrhu oznaãil otázku existence pravomo-
ci pfiedsedkynû Nejvy‰‰ího soudu, která mohla
b˘t jmenovacím aktem prezidenta dotãena ve
smyslu sdílené kompetence.61 Dospûv k závûru,
Ïe prezident mÛÏe podle ãl. 62 písm. f) Ústavy
jmenovat místopfiedsedu Nejvy‰‰ího soudu jen
ze soudcÛ tohoto soudu a Ïe tento jmenovací
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56 TamtéÏ, bod 39. Tento popis ov‰em nezohledÀuje jednání
místopfiedsedy Nejvy‰‰ího soudu v zastoupení.

57 TamtéÏ, bod 40. Tehdy v‰ak tento závûr nijak neodÛvodnil. Srov.
téÏ Malenovsk˘, op. cit., s. 19.

58 Její aktivní legitimaci soud dovodil z jiÏ zmínûné koncepce
inkludovaného orgánu. TamtéÏ, body 41–43.

59 TamtéÏ, body 44–49.
60 Na v˘kladu, Ïe toto právo, zakotvené v ãl. 21 odst. 4 Listiny

základních práv a svobod, zahrnuje i právo na neru‰en˘ v˘kon
vefiejné funkce (ochranu pfied svévoln˘mi zásahy do jejího
v˘konu), byl zaloÏen jiÏ zmínûn˘ nález sp. zn. II. ÚS 53/06. Ten
byl ale samozfiejmû vyhlá‰en aÏ po podání návrhu sp. zn. Pl.
ÚS 17/06. Zatímco v nálezu sp. zn. II. ÚS 53/06 ‰lo o ochranu
pfied svévoln˘m odvoláním z funkce, ve vûci sp. zn. Pl. ÚS
17/06 by se jednalo patrnû o ochranu pfied svévoln˘m bránûním
ve v˘konu funkce. Srov. odli‰né stanovisko V. KÛrky k nálezu
Ústavního soudu ze dne 12. 9. 2007 sp. zn. Pl. ÚS 87/06.

61 Body 23 a 24 odÛvodnûní cit. nálezu.



akt v sobû nezahrnuje pfiidûlení k Nejvy‰‰ímu
soudu,62 posoudil návrh jako pfiípustn˘, neboÈ
bez souhlasu pfiedsedkynû Nejvy‰‰ího soudu
s pfiidûlením soudce k Nejvy‰‰ímu soudu ho
nelze jmenovat místopfiedsedou tohoto soudu –
v tom spoãívá dotãení kompetence pfiedsedky-
nû Nejvy‰‰ího soudu. Ústavní soud uvedl, Ïe se
jedná o „spor mezi dvûma státními orgány na-
vzájem o to, zda rozsah kompetencí platn˘m
právním fiádem jim pfiiznan˘ch za úãelem napl-
nûní nezbytn˘ch podmínek pfiedcházejících 
realizaci jmenovací pravomoci prezidenta re-
publiky dle ãl. 62 písm. f) Ústavy byl ãi nebyl re-
alizován v souladu s vymezením de lege lata“.
Takov˘ v˘klad dle Ústavního soudu odpovídá
i doktrínû „ovoce z otráveného stromu“ (vada
aktu podmiÀujícího se pfiená‰í i na akt násled-
n˘), ãili zásadû ex iniuria ius non oritur.63

K nálezu byla pfiipojena odli‰ná stanoviska
t˘chÏ soudcÛ jako u nálezu sp. zn. Pl. ÚS 17/06,
na nûÏ vesmûs argumentaãnû navazovala,64

a navíc i E. Wagnerové. Soustfiedila se také na
otázku v˘kladu ãl. 62 písm. f) Ústavy, kterou
ponecháme stranou.

Tento pfiípad byl opût odli‰n˘ od obou pfied-
chozích a opût posunul hranice pojmu kompe-
tenãní spor ãi sdílená kompetence. Domnívám
se, Ïe Ústavní soud mûl spojit návrhy sp. zn. Pl.
ÚS 17/06 a Pl. ÚS 87/06 ke spoleãnému projed-
nání (§ 112 odst. 1 o. s. fi. ve spojení s § 63 zák.
o ÚS), neboÈ jejich základ vycházel z téhoÏ skut-
kového stavu. Rozhodnutí prezidenta republi-
ky pak mohl zru‰it zkrátka proto, Ïe se na nûj
pfienesla kompetenãní vada tíÏící jiÏ rozhodnutí
ministra spravedlnosti o pfiidûlení soudce J. Bu-
re‰e k Nejvy‰‰ímu soudu, a protoÏe jeho ponechá-
ní v platnosti by zmafiilo nápravu pfiedchozího
kompetenãního pochybení (zru‰ení rozhodnutí
o pfiidûlení by pak totiÏ nemûlo Ïádn˘ v˘znam).
Ústavní soud by tak nemusel dovozovat, Ïe jde
o jak˘si samostatn˘ kompetenãní spor prezi-
denta s pfiedsedkyní Nejvy‰‰ího soudu, aãkoli
i v jednání prezidenta republiky lze spatfiovat
popfiení kompetence navrhovatelky. Prezident
republiky totiÏ zjevnû zaujal názor, Ïe jmenová-
ní soudce místopfiedsedou Nejvy‰‰ího soudu
v sobû zahrnuje i jeho pfiidûlení k Nejvy‰‰ímu
soudu.

Shrnutí

Tato kategorie kompetenãních sporÛ je zfiejmû
nejkontroverznûj‰í. I bez podrobného rozboru se
zejména u dvou posledních nálezÛ nelze ubránit
dojmu, Ïe motivace urãit˘m zpÛsobem rozhod-
nout ústavnû-politicky v˘znamnou kauzu ponû-
kud pfieváÏila nad kompetenãními a procesními
pfiedpisy, jimiÏ je Ústavní soud vázán.

Ani v jednom pfiípadû se nejednalo o klasick˘
kompetenãní spor. KaÏd˘ pfiípad byl „kon-
strukãnû“ odli‰n˘, aãkoli Ústavní soud ve dvou
posledních nálezech vyvolával dojem, Ïe jen na-
vazuje na závûry uãinûné v nálezu ve vûci âNB
(tam ov‰em nevyargumentované). Spoleãn˘m
znakem v‰ech pfiípadÛ je, Ïe jeden orgán zpÛ-
sobem v˘konu své kompetence (jmenovací akt)
zabraÀuje v˘konu tvrzené kompetence jiného
orgánu, která má povahu nutné souãinnosti ãi
spolurozhodování (kontrasignace, souhlas), ãi
tuto kompetenci obchází.65 Ústavní soud se tak
chopil fie‰ení sporÛ uvnitfi ústavního systému
spoãívajících primárnû v nerespektování nepsa-
né povinnosti konstruktivní spolupráce státních
orgánÛ namísto silového, konfliktního jednání,
které mÛÏe b˘t posouzeno jako pfiíãící se smys-
lu právní úpravy. To se jiÏ velmi blíÏí právû nû-
meckému pojetí sporÛ mezi ústavními orgány.

Závûry a v˘hled do budoucna

Ústavní soud svou judikaturou prosadil roz‰í-
fiené pojetí kompetenãního sporu. VyuÏil k to-
mu nejen v˘slovné znûní § 120 zák. o ÚS (spory
o opatfiení a jiné zásahy), ale téÏ obecn˘ argu-
ment svou funkcí ochránce ústavnosti,66 z nû-
hoÏ v zásadû dovozuje nemoÏnost ponechat bez
odezvy protiprávní postup orgánÛ vefiejné mo-
ci, kter˘ nelze napravit jin˘mi prostfiedky, a te-
zi, Ïe ústavní institut rozhodování sporÛ
o rozsah kompetencí není kopií správního insti-
tutu rozhodování kompetenãních sporÛ.67 Pfií-
stup Ústavního soudu byl obhajován,68 ale
i kritizován jako málo pfiesvûdãiv˘ a excesiv-
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62 TamtéÏ, body 25 aÏ 41.
63 TamtéÏ, bod 45. V tomto bodû je dále vûc popsána v zásadû

shodnû jako v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 17/06 (bod 39), a to jako
svého druhu kladn˘ kompetenãní spor. Srov. téÏ nauku
o subsumpci správních aktÛ u J. Sta‰i in: Hendrych a kol., op.
cit., s. 246–249.

64 Napfi. P. Rychetsk˘ se pfiihlásil ke klasickému pojetí
kompetenãního sporu a uvedl, Ïe nález se „zfietelnû úãelovû
snaÏí i v tomto pfiípadû posoudit akt prezidenta republiky, kter˘m
dochází ke jmenování místopfiedsedy Nejvy‰‰ího soudu jako akt
sdílené kompetence dvou státních orgánÛ...“.

65 Odmítavé usnesení sp. zn. III. ÚS 672/01 ale bylo zaloÏeno
právû na tom, Ïe spor nebyl veden o tutéÏ kompetenci.
Podobn˘m pfiípadem mohl b˘t návrh zastupitelstva Ústeckého
kraje v fiízení sp. zn. Pl. ÚS 8/10, aby Ústavní soud rozhodl, Ïe
kraj „nezasahuje do v˘luãné kompetence státu v oblasti
regulace vefiejného zdravotního poji‰tûní, pokud na základû
dohody o pfievzetí plnûní ve smyslu ustanovení § 534
obãanského zákoníku ze svého rozpoãtu poskytuje finanãní
prostfiedky obãanÛm kraje, kter˘m jako poji‰tûncÛm vznikla
povinnost zaplatit regulaãní poplatek ve smyslu ustanovení 
§ 16a zákona ã. 48/1997 Sb., za úãelem splnûní této jejich
povinnosti“. ¤ízení bylo po zpûtvzetí návrhu zastaveno
usnesením ze dne 10. 8. 2010.

66 Zejm. nález sp. zn. Pl. ÚS 17/06, body 44–49 odÛvodnûní.
67 Nález sp. zn. Pl. ÚS 5/04, body 24 a 27 odÛvodnûní, usnesení

sp. zn. Pl. ÚS 18/08, ãást II. odÛvodnûní, Holländer, op. cit., 
s. 765.

68 Napfi. komentáfie k zák. o ÚS, jejichÏ autory ãi spoluautory jsou
ústavní soudci: Holländer, op. cit., s. 765 a násl. nebo Dostál,
op. cit. s. 552, kter˘ uvádí: „Ústavní soud v nûkter˘ch nálezech
... pomûrnû extenzivnû vykroãil z hranic tradiãního vymezení
toho, co se obvykle pod kompetenãními spory rozumûlo,
rozhodnû tím v‰ak nepfiekroãil svoji pravomoc ãi kompetenci.“



ní.69 Ústavní soudce V. KÛrka zcela pfiípadnû
upozorÀuje, Ïe „rizikem pfiíli‰ extenzivního v˘-
kladu ãl. 87 odst. 1 písm. k/ Ústavy je hrozící
kolize s principem zakotven˘m v jejím ãl. 2
odst. 3“.70

Dle mého názoru zejména závûr o odli‰nosti
ústavního a správního institutu kompetenãního
sporu v právním fiádu âR není automatick˘. Jak
bylo v úvodu alespoÀ ve struãnosti naznaãeno,
svébytné pojetí ústavních kompetenãních sporÛ
není v˘luãn˘m, ba ani v˘raznû pfievaÏujícím
modelem v rámci evropského ústavního soud-
nictví. Ústavní soud v konstrukci tzv. sporÛ
o sdílené kompetence zfietelnû ãerpá inspiraci
z nûmecké úpravy.71 ZdÛraznûní komparativ-
ních argumentÛ pfii v˘kladu kompetenãních
ustanovení právního fiádu, zejména jde-li o srov-
nání pouze s jedinou zahraniãní úpravou, v‰ak
povaÏuji za velmi problematické. Muselo by se
zfiejmû doloÏit, Ïe úmyslem tvÛrce vykládaného
pfiedpisu bylo pfievzít nebo napodobit právû tu-
to konkrétní zahraniãní úpravu, nebo Ïe jde
o úpravu historicky ãi kulturnû spfiíznûnou. To
v‰ak dle mého názoru není tento pfiípad.

Lze shrnout, Ïe dosavadní judikatura Ústavní-
ho soudu otevfiela velmi ‰iroké a nejasnû vyme-
zené pole pro judicializaci neshod nejrÛznûj‰ího
charakteru a uãinila z fiízení podle ãl. 87 odst. 1
písm. k) Ústavy, které se po reformû správního
soudnictví mohlo zdát b˘t mrtvou literou, jak˘si
zbytkov˘ nástroj pro podávání v˘kladu ústavní-
ho pofiádku a zákonÛ pfii sporech mezi rÛzn˘mi
státními orgány nebo jednotliv˘mi ãiniteli. Vz-
hledem k nízkému poãtu velmi odli‰n˘ch pfiípa-
dÛ nelze spolehlivû predikovat, co v‰e by
Ústavní soud jako kompetenãní spor v budouc-
nosti je‰tû mohl akceptovat a co uÏ nikoli.

Z procesního hlediska vymezil Ústavní soud
dvû v˘znamnûj‰í omezující podmínky. První je
soudem ãasto akcentovan˘ zákaz abstraktního
v˘kladu ústavy, z nûhoÏ plyne, Ïe je vÏdy tfieba
zpochybÀovat v˘kon konkrétní kompetence
v konkrétním pfiípadû, nikoli obecnû nebo pro
futuro. Druhou je povinnost podat návrh ve spo-
ru o rozsah kompetencí bez zbyteãného odkla-
du, kterou Ústavní soud dovodil nad rámec
úpravy zák. o ÚS v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 9/09,
aby minimalizoval riziko zpûtného zpochybÀo-
vání aktÛ vefiejné moci s velk˘m ãasov˘m od-
stupem, kter˘ není pfiipu‰tûn ani v fiízení
o ústavní stíÏnosti.72

Rozhodování kompetenãních sporÛ Ústav-
ním soudem pfiineslo a patrnû je‰tû pfiinese
mnoho sloÏit˘ch otázek a hraniãních situací
vztahÛ mezi orgány vefiejné moci a jejich funk-
cionáfii. Nûktefií autofii identifikovali moÏné pfií-
pady takov˘ch sporÛ.73 V praxi se v souvislosti
s Dodatkov˘m protokolem k Evropské sociální

chartû zvaÏovalo vyvolání kompetenãního spo-
ru, jímÏ by se Senát patrnû domáhal urãení, Ïe
prezident republiky zasahuje do kompetence
Parlamentu (popfi. i vlády), jestliÏe bez zbyteã-
ného odkladu neratifikuje mezinárodní smlou-
vu, která byla fiádnû sjednána a s jejíÏ ratifikací
vyslovil Parlament souhlas.74 V této vûci by jiÏ
tedy podstatou sporu byla otázka, kter˘ orgán
má mít v pfiípadech sdílené kompetence rozho-
dující slovo, tedy opût nûco jiného neÏ dosud ju-
dikované pfiípady. Podobnû se dalo uvaÏovat
o sporu mezi Akreditaãní komisí (zaujímající
stanovisko) a Ministerstvem ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy (pfiijímajícím koneãné rozhodnu-
tí) ve vûci prodlouÏení platnosti akreditace ma-
gisterského studijního programu Právo
a právní vûda na Západoãeské univerzitû v Plz-
ni.75 V souvislosti se zavedením pfiímé volby
prezidenta si lze ale pfiedstavit i spory mezi ním
a vládou o to, kdo je pfiíslu‰n˘ rozhodovat a jed-
nat v nejrÛznûj‰ích otázkách zahraniãní politiky,
podobné zmiÀovanému polskému sporu
o úãast na jednání Evropské rady. Koneãnû by
bylo moÏno zvaÏovat i kompetenãní spor mezi
nûkter˘m ministrem ãi více ministry a pfiedse-
dou vlády o to, zda je platné rozhodnutí prezi-
denta republiky, které bylo kontrasignováno
pfiedsedou vlády, aniÏ by se na tom vláda usne-
sla (popfi. aniÏ by o tom ostatní ãlenové vlády
vÛbec vûdûli). Argumentem svûdãícím o dotãe-
ní kompetence vlády by mohlo b˘t, Ïe za kon-
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69 Zejména odli‰ná stanoviska k nálezÛm sp. zn. Pl. ÚS 17/06, Pl.
ÚS 87/06 a Pl. ÚS 9/09 a Malenovsk˘, op. cit.

70 Odli‰ná stanoviska k nálezÛm sp. zn. Pl. ÚS 17/06 a Pl. ÚS
87/06.

71 To dokládá Holländer, op. cit., s. 764–765, spatfiující analogii
dikce ãl. 87 odst. 1 písm. k) Ústavy k ãl. 93 odst. 1 bodu 1
Základního zákona SRN.

72 âást V. odÛvodnûní cit. nálezu. JiÏ pfiedtím na zmínûné riziko
upozorÀovali soudci P. Holländer a V. Jurka v odli‰ném
stanovisku k nálezu sp. zn. Pl. ÚS 14/01 a téÏ Holländer, op.
cit., s. 767 a Malenovsk˘, op. cit., s. 15.

73 Rychetsk˘ P. Soudní pfiezkum aktÛ prezidenta republiky. In:
·imíãek V. (ed.) Postavení prezidenta v ústavním systému
âeské republiky. Brno 2008, s. 152–157 v souvislosti s úvahami
o pfiezkoumatelnosti aktÛ prezidenta republiky uvádí následující
situace, které by bylo moÏno fie‰it jako kompetenãní spory: 
(1.) prezident jmenuje pfiedsedou vlády jinou osobu, neÏ která
mu byla navrÏena pfiedsedou Poslanecké snûmovny podle 
ãl. 68 odst. 4 Ústavy, (2.) prezident jmenuje ãleny vlády jiné
osoby neÏ ty, které mu navrhl pfiedseda vlády, (3.) prezident
jmenuje soudce Ústavního soudu bez souhlasu Senátu, (4.)
prezident vykonává nûkterou svou pravomoc nevypl˘vající 
z ãl. 62 Ústavy bez kontrasignace. Kysela J., Ondfiejek P.,
Ondfiejková J. Proces vnitrostátního projednávání mezinárodních
smluv v âR. Problémy stávající úpravy a praxe. âasopis pro
právní vûdu a praxi 3/2010, s. 231–232 pak spatfiují prostor pro
vyvolání fiízení o sporu o rozsah kompetencí v pfiípadech, kdy by
prezident republiky shledal vady v procesu schvalování
mezinárodní smlouvy a vláda nebo nûkterá z komor Parlamentu
by nadále trvala na tom, Ïe souhlas k ratifikaci byl dán
v souladu s Ústavou.

74 Viz Senát vyzval prezidenta republiky k ratifikaci Dodatkového
protokolu k Evropské sociální chartû – a prezident k ní pfiistoupil.
Právní rozhledy 6/2012, s. I; Malenovsk˘ J. Doslov k jednomu
dramatickému pfiíbûhu (ne)aplikace Ústavy âR... nebo
pfiedmluva k pfií‰tímu pfiíbûhu? Právní rozhledy 17/2012, s. 581
a násl.

75 Viz Akreditace magisterského programu „Právo a právní vûda“
na Západoãeské univerzitû v Plzni. [online]. Dostupné z:
http://www.akreditacnikomise.cz/attachments/article/395/VyvojPl
zen_072012.pdf [cit. 2013-06-24].



trasignované rozhodnutí nese dle ãl. 63 odst. 4
Ústavy odpovûdnost celá vláda, nikoli jen její
pfiedseda ãi jin˘ ãlen, kter˘ ji provedl. Samo-
zfiejmû ale nelze pfiedjímat, zda by takové návr-
hy byly vÛbec posouzeny jako pfiípustné,
a pokud ano, jak by o nich bylo meritornû roz-
hodnuto. Na podrobnou argumentaci k tûmto
otázkám zde není prostor.

Domnívám se, Ïe budoucnost fiízení podle ãl. 87
odst. 1 písm. k) Ústavy bude do znaãné míry zá-
leÏet na intenzitû konfliktního jednání zejména
ústavních orgánÛ a na kreativitû a argumentaã-
ních v˘konech navrhovatelÛ. Svou roli ale mÛÏe
sehrát i celková personální obmûna, kterou Ústav-
ní soud v souãasnosti prochází a která mÛÏe pfii-
nést i v˘razn˘ posun v pojetí „sporu o rozsah
kompetencí“, aÈ uÏ ve smyslu restrikce ãi extenze.
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