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âesk˘ zákonodárce se v prÛbûhu loÀského roku
musel vypofiádat s úkolem, kter˘ mu uloÏil
Ústavní soud sv˘m nálezem ze dne 3. 5. 2012,
sp. zn. Pl. ÚS 33/11 (181/2012 Sb.) (Platy soud-
cÛ XIII.).1 Ústavní soud jím totiÏ zru‰il pfiíslu‰-
ná ustanovení zákona ã. 236/1995 Sb., o platu
a dal‰ích náleÏitostech spojen˘ch s v˘konem
funkce pfiedstavitelÛ státní moci a nûkter˘ch
státních orgánÛ a soudcÛ a poslancÛ Evropské-
ho parlamentu (dále jen „zákon o platech“), kte-
rá pro soudce protiústavnû zmrazila platovou
základnu pro roky 2012 aÏ 2014 na 2,5násobek
prÛmûrné mûsíãní mzdy fyzick˘ch osob v ne-
podnikatelské sféfie, pfiiãemÏ k nápravû poskytl
zákonodárci ãasov˘ prostor aÏ do 31. 12. 2012.
Cílem tohoto ãlánku není podrobnû rozebírat
sporné aspekty zákonodárcem zvoleného fie‰ení
v podobû pfiijetí zákona ã. 11/2013 Sb., kter˘m
se mûní zákon ã. 236/1995 Sb., a nûkteré dal‰í zá-
kony.2 KoneckoncÛ samotnou anabázi tzv. soud-
covsk˘ch platÛ3 je moÏné oznaãit za nekoneãnou
telenovelu a ani stávající fie‰ení nepfiispûlo k její-
mu konci, neboÈ z hlediska soudcovské nezá-
vislosti se rozhodnû nejedná o ‰Èastné vyústûní
pfiíbûhu, kterému nechybûly ani prvky provo-
kativní satiry.4

Hlavním motivem sepsání tohoto ãlánku byla
spí‰e potfieba v ‰ir‰ích souvislostech poukázat
na problematické (aÏ tragikomické) okolnosti
a aspekty legislativního procesu vedoucího
k pfiijetí zákona ã. 11/2013 Sb. Ty totiÏ názornû
prokazují, Ïe v rukou ãeského zákonodárce se
demokratické principy ovládající legislativní
proces (napfi. princip pluralismu, princip vefiej-
nosti, zachování formy racionálnû-právního
diskursu, pfiedvídatelnost a seznatelnost záko-
na ãi princip vût‰inového rozhodování a od nûj
neoddûliteln˘ princip ochrany men‰in)5 úãelo-
vû promûÀují na pouhé vyprázdnûné floskule,
které jsou na povrch ãas od ãasu vytahovány jen
jako urãité „argumentaãní stfielivo“ v politic-
kém boji, jenÏ se nadto dle potfieby ãasto pfie-
souvá z parlamentních lavic i do soudní sínû
Ústavního soudu. Od jin˘ch legislativních exce-

sÛ, které opûtovnû u odborné vefiejnosti vzbu-
zují údiv a pro svou protiústavní intenzitu lec-
kdy (bohuÏel nikoliv konzistentnû) pfiivodily
i zásahy Ústavního soudu, se nyní sledovan˘
proces pfiijímání cit. zákona ã. 11/2013 Sb. odli-
‰uje pfiedev‰ím tím, Ïe v sobû absorbuje témûfi
ve‰keré neduhy a nedostatky legislativní tvorby
práva v âR, které byly Ústavním soudem záko-
nodárci opakovanû vyt˘kány.6 Proto jej lze s tro-
chou nadsázky oznaãit za „prozatímní vrchol
ãeského zákonodárného kutilství.“7

Legislativní nouze poprvé aneb
neznalost zákona neomlouvá

K prokázání tvrzené úãelovosti jednání ãeského
zákonodárce je nutné na sledovan˘ legislativní
proces nazírat v ‰ir‰ím kontextu, jehoÏ zaãátek
se datuje ke konci roku 2010, kdy byl pfiijímán
zákon ã. 346/2010 Sb., kter˘m se mûní zákon 
ã. 586/1992 Sb., o daních z pfiíjmÛ, ve znûní poz-
dûj‰ích pfiedpisÛ, a dal‰í související zákony. Ten
byl ãástí vládního „reformního úsporného ba-
líãku“, tj. dal‰í to z fiady produktÛ nenapodobi-
telné legislativnû-technické metody, kdy
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Soudcovské platy 2013 aneb prozatímní
vrchol ãeského zákonodárného kutilství
v kontextu judikatury Ústavního soudu

1 Dostupn˘ na http://nalus.usoud.cz
2 Konkrétnû ust. § 3 odst. 3 vûty první zákona ã. 236/1995 Sb.
3 Ústavní soud se danou problematikou v minulosti mnohokrát

zab˘val, viz napfi. nálezy sp. zn. Pl. ÚS 34/04 ze dne 14. 7.
2005 (355/2005 Sb.); sp. zn. Pl. ÚS 55/05 ze dne 16. 1. 2007
(65/2007 Sb.); sp. zn. Pl. ÚS 13/08 ze dne 2. 3. 2010 (104/2010
Sb.); sp. zn. Pl. ÚS 12/10 ze dne 7. 9. 2010 (269/2010 Sb.)
nebo sp. zn. Pl. ÚS 16/11 ze dne 2. 8. 2011 (267/2011 Sb.), v‰e
dostupné na http://nalus.usoud.cz.

4 Za takov˘ prvek povaÏuji variantu platové základny ve
v˘‰i 2,51násobku, která byla navrhovatelem (Ministerstvo práce
a sociálních vûcí) odÛvodnûna, Ïe „pokud byla Ústavním
soudem platová základna vypoãtená jako násobek ãíslovky 2,5
shledána jako protiústavní, ... ani pfii nejúspornûj‰í z nich se
platová základna soudcÛ oproti roku 2012 nesníÏí, a splÀuje
tedy i tato poÏadavek Ústavního soudu na nesniÏitelnost platÛ
soudcÛ.“ Viz Snûmovní tisk ã. 763/0, ve‰keré citované
dokumenty Poslanecké snûmovny jsou dostupné na
www.psp.cz.

5 BlíÏe srov. nález sp. zn. Pl. ÚS 77/06 ze dne 15. 2. 2007
(37/2007 Sb.) ãi sp. zn. Pl. ÚS 55/10 ze dne 1. 3. 2011
(80/2011 Sb.).

6 Viz napfi. problematika opakovaného hlasování [nález sp. zn. Pl.
ÚS 5/02 ze dne 2. 10. 2002 (476/2002 Sb.) a zãásti nález sp.
zn. Pl. ÚS 12/02 ze dne 19. 2. 2003 (83/2003 Sb.)]; vymezení
pojmu volební zákon podle ãl. 40 Ústavy âR [nález sp. zn. Pl.
ÚS 13/05 ze dne 22. 6. 2005 (283/2005 Sb.)]; tzv. pfiílepky [cit.
nález sp. zn. Pl. ÚS 77/06]; ãi neústavnost podmínek pro
vyhlá‰ení stavu legislativní nouze [cit. nález sp. zn. Pl. ÚS 55/10
a nález sp. zn. Pl. ÚS 53/10 ze dne 19. 4. 2011 (119/2011 Sb.)].

7 Tento termín si autor ãlánku vypÛjãil od prof. J. Pfiibánû, kter˘
jím („poslanecké kutilství“) zcela trefnû oznaãil finální znûní
zákona ã. 275/2012 Sb., o volbû prezidenta republiky.



souhrnnû pod hlaviãkou jediného ãi nûkolika
málo zákonÛ je fakticky pfiijímáno velké mnoÏ-
ství zákonÛ, které buì v˘znamnû pozmûÀují
stávající zákonnou úpravu (novelizující zákony
ãi novely novelizujících zákonÛ), anebo nepfie-
hlednû upravují zcela novou samostatnou ma-
terii.8 DluÏno ov‰em dodat, Ïe tuto metodu
pfiijímání zákonÛ Ústavní soud dle mého názo-
ru zcela ne‰Èastnû a bez ohledu na dosavadní ju-
dikaturu ústavnû aproboval jako tzv. smí‰en˘
zákon ãi „sbûrnou novelu“.9 Klíãovou budiÏ
skuteãnost, Ïe byl pfiijímán v rámci vyhlá‰eného
stavu legislativní nouze a za uÏití procedury
zkráceného jednání.10 Tedy stejn˘m zpÛsobem
(ve stejn˘ den), jak˘m byly pfiijímány i zbylé
ãásti zmínûného balíãku, které se ov‰em poslé-
ze staly historicky prvními pfiípady zru‰ení zá-
kona z dÛvodu zneuÏití reÏimu legislativní
nouze a zkráceného jednání v procesu jeho pfii-
jímání, jak dovodil Ústavní soud ve sv˘ch nále-
zech sp. zn. Pl. ÚS 55/1011 a sp. zn. Pl. ÚS
53/10.12 Ústavní soud tehdy struãnû fieãeno
konstatoval, Ïe stav legislativní nouze (a roz-
hodnutí o jejich projednání ve zkráceném jed-
nání) byl na Ïádost vlády13 pfiedsedkyní
Poslanecké snûmovny vyhlá‰en pouze z dÛvodu
ohroÏení jejich vãasného pfiijetí (s úãinností ke
konci roku 2010), a to v dÛsledku nastalé politické
konstelace (hrozba nenaplnûní zákona o státním
rozpoãtu, prÛtahy v projednávání, obstrukãní jed-
nání opoziãních poslancÛ). „Zji‰tûn˘ dÛvod
ov‰em nelze povaÏovat za legitimní a ústavnû
aprobovateln˘ dÛvod umoÏÀující vyhlá‰ení stavu
legislativní nouze podle § 99 J¤PS.“14

Jako dÛkaz, Ïe v rámci legislativního procesu
ve stavu legislativní nouze a za uÏití procedury
zkráceného jednání jsou pomíjeny a pfiehlíÏeny
poÏadavky na kvalitu zákona vyvûrající z de-
mokratick˘ch principÛ fiádného legislativního
procesu, tj. jeho pfiedvídatelnost, srozumitel-
nost, seznatelnost, mÛÏe poslouÏit pokraãování
sledovaného legislativního procesu. Lze jen
spekulovat, proã zákon ã. 346/2010 Sb. nebyl
rovnûÏ pfiedloÏen k posouzení Ústavnímu sou-
du, coÏ by patrnû také vedlo k jeho derogaci
z dÛvodu neústavnosti vyhlá‰ení stavu legisla-
tivní nouze. Nicménû toto „opomenutí“ mno-
h˘m zákonodárcÛm zpÛsobilo nemalé „sociální
starosti“. Nûkolik t˘dnÛ poté, co tento zákon
k 1. 1. 2011 nabyl úãinnosti, se totiÏ v kuloárech
Poslanecké snûmovny i v médiích zaãala obje-
vovat nesouhlasná aÏ hysterická vyjádfiení nû-
kter˘ch poslancÛ, pÛvodnû hlasujících pro jeho
pfiijetí, kter˘mi reagovali na skuteãnost, Ïe spo-
leãnû se sníÏením (zmrazením) platÛ si poslanci
a senátofii pfiijatou zmûnou „dal‰ího související-
ho zákona“15 zdanili funkãní poÏitky a pau‰ál-
ní náhrady (podfiazením pod tzv. superhrubou

mzdu),16 a to v takové mífie, o níÏ netu‰ili a ne-
mohli ji tedy ani pfiedvídat.17 Odvûká zásada
„neznalost zákona neomlouvá“ jim tak musela
nepfiíjemnû rezonovat v u‰ích, pfiestoÏe i Ústav-
ní soud v minulosti na zákonodárce apeloval, Ïe
uvedená zásada je za souãasného stavu právní-
ho fiádu (zahlcenost, nepfiehlednost, nejednot-
nost) i úrovnû kvality legislativního procesu
(vãetnû samotn˘ch pfiedkládan˘ch návrhÛ)18

znaãnû problematizována. „Právo se tak stává
pro své adresáty zcela nepfiedvídatelné. Zmínû-
ná zásada je sice nutnou podmínkou efektivity
kaÏdého systému platného práva, nelze ji v‰ak
vykládat pouze k tíÏi adresátÛ práva, n˘brÏ téÏ
jako závazek vefiejné moci vÛbec uãinit právo
poznateln˘m, protoÏe jen takov˘m právem se
lze fiídit.“19 V parlamentní praxi ov‰em tento zá-
vazek není zdaleka respektován. Dokonce se
stává relativnû bûÏnou situace, kdy ani samotní
ãlenové obou komor Parlamentu pod masivní
lavinou nov˘ch ãi neustále pozmûÀovan˘ch le-
gislativních návrhÛ nejsou s to se s jejich obsa-
hem podrobnû seznámit, porozumût jim, váÏit
jejich moÏné dopady a kvalifikovanû se pak roz-
hodnout o zpÛsobu hlasování. Zatímco v‰ak ty-
to nedostatky vût‰inou neb˘vají pro ãleny
zákonodárného sboru nijak fatální, neboÈ jsou
vãas nahrazovány stranickou disciplínou ovlá-
dan˘mi pokyny, jak hlasovat,20 totéÏ rozhodnû
nelze konstatovat ve vztahu k jednotlivcÛm ja-
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8 Za typick˘ pfiíklad lze uvést zákon ã. 261/2007 Sb., o stabilizaci
vefiejn˘ch rozpoãtÛ, kter˘m do‰lo k prÛfiezov˘m zmûnám celkem
48 (!) stávajících samostatn˘ch zákonÛ („âást první“ aÏ „âást
padesátá druhá“), pfiiãemÏ v ãástech „âtyfiicáté páté“aÏ
„âtyfiicáté sedmé“ zcela samostatnû a novû upravuje daÀ ze
zemního plynu, daÀ z pevn˘ch paliv a daÀ z elektfiiny. 

9 Srov. k tomu nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 24/07 ze dne
31. 1. 2008 (88/2008 Sb.).

10 Zákonodárn˘ proces ve stavu legislativní nouze, podmínky jeho
vyhlá‰ení a moÏnost uÏití procedury zkráceného jednání jsou
upraveny v § 99 zákona ã. 90/1995 Sb., o jednacím fiádu
Poslanecké snûmovny (dále jen „ J¤PS“).

11 Ústavní soud jím zru‰il zákon ã. 347/2010 Sb., kter˘m se mûní
nûkteré zákony v souvislosti s úsporn˘mi opatfieními
v pÛsobnosti MPSV, pfiiãemÏ odloÏil jeho vykonatelnost
(„uplynutím dne 31. prosince 2011“).

12 Ústavní soud jím zru‰il zákon ã. 348/2010 Sb., kter˘m se mûní
zákon ã. 96/1993 Sb., o stavebním spofiení a státní podpofie
stavebního spofiení, a zákon ã. 586/1992 Sb., o daních z pfiíjmÛ,
a to zãásti pro neústavnost legislativní procedury, zãásti
z dÛvodu protiústavního retroaktivního sníÏení státního pfiíspûvku
na stavební spofiení.

13 V usnesení ã. 759 ze dne 26. 10. 2010 jej vláda struãnû
odÛvodnila „hrozbou znaãn˘ch hospodáfisk˘ch ‰kod“.

14 Bod 98. cit. nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 55/10.
15 Mimo jiné právû i ust. § 37 odst. 6 zákona o platech.
16 Pro úplnost, tyto funkãní poÏitky jiÏ od nabytí úãinnosti cit.

zákona ã. 261/2007 Sb. podléhají odvodÛm na sociální
a zdravotní poji‰tûní.

17 Srov. napfi. vyjádfiení poslancÛ M. Bendy (ODS) ãi F. Laudáta
(TOP09), uvefiejnûná v médiích – Kalousek rozladil poslance,
náhrady mûnit nehodlá, dostupné na http://aktualne.centrum.cz
(10. 2. 2011), nebo Poslanci pláãou: sníÏili si platy víc, neÏ
chtûli, dostupné na http://www.top09.cz (10. 2. 2011).

18 Brilantní ãlánek T. Richtera na toto téma tak zÛstal bez
pov‰imnutí. Srov. Richter T. Jak (ne)pomoci legislativnímu
procesu, Právní rozhledy 3/2007, s. 105–111.

19 Bod 39. cit. nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 77/06.
20 Gesta zástupcÛ poslaneck˘ch klubÛ pfii jednání Poslanecké

snûmovny nápadnû pfiipomínají pohyb paÏí z námofiní
praporkové abecedy, slouÏící ke komunikaci v námofiní dopravû,
i kdyÏ zde i kvÛli lep‰í viditelnosti praporky nezbytné nejsou.



koÏto adresátÛm drtivé vût‰iny z právních no-
rem, kde neporozumûní ãi prosté pfiehlédnutí no-
vé právní úpravy naopak mÛÏe v duchu zmínûné
zásady vyvolat zcela zásadní negativní dÛsledky.
Nyní v‰ak i zmínûné „stranické“ pojistky u záko-
nodárcÛ selhaly, coÏ se negativnû projevilo pfie-
dev‰ím na v˘‰i jejich pfiíjmÛ. Proto bylo tfieba ony
„nepfiedvídatelné“ dÛsledky pfiijaté právní úpra-
vy21 pfii vhodné pfiíleÏitosti odstranit.

Pfiílepek poprvé...

Do role „spojence“ v tomto úsilí byl zákonodár-
cem neãekanû stylizován Ústavní soud, a to dí-
ky nálezu sp. zn. Pl. ÚS 33/11. Na základû
vefiejnû proklamované povinnosti respektovat
nálezy Ústavního soudu dle ãl. 89 odst. 2 Ústa-
vy âR a pod fale‰n˘m heslem: „Ústavní soud
nám to pfiikázal!“ byl Ministerstvem práce a so-
ciálních vûcí vypracován návrh zákona, kter˘
pfiedvídal zv˘‰ení platÛ nejen soudcÛ, ale v‰ech
ústavních ãinitelÛ a pfiedstavitelÛ státní moci
v nûkolika variantách (platová základna v roz-
mezí od 2,51 aÏ do 3násobku), a kter˘ byl Pos-
lanecké snûmovnû pfiedloÏen koncem ãervence
2012.22 Po prvním ãtení byl návrh pfiikázán Roz-
poãtovému v˘boru, kter˘ usnesením ze dne 
21. 11. 2012 pfieru‰il projednávání návrhu aÏ do
4. 12. 2012, a to za úãelem vypracování „kom-
plexního pozmûÀovacího návrhu“. Z jeho obsa-
hu23 vypl˘vá, Ïe skuteãn˘m dÛvodem
pfieru‰ení a tedy celkového zdrÏení pfiijetí poÏa-
dované právní úpravy byla ona snaha zabránit
dfiíve pfiijatému zdanûní funkãních poÏitkÛ
a pau‰álních náhrad poslancÛ a senátorÛ. K tex-
tu pÛvodního návrhu zákona tak byla „pfiilepe-
na“ ãást druhá – „Zmûna zákona o daních
z pfiíjmÛ“, která mûla tento cíl zajistit cestou je-
jich v˘slovného osvobození od danû.24 Dne 
12. 12. 2012 o takto komplexnû pozmûnûném
návrhu zákona následnû hlasovala Poslanecká
snûmovna, nicménû jej ve tfietím ãtení neschvá-
lila. Aãkoliv uveden˘ komplexní pozmûÀovací
návrh zfiejmû nedosahuje „kvality“ pfiílepku
v podobû tzv. divokého jezdce a tedy protiú-
stavní intenzity ve smyslu „pfiílepkového“ nále-
zu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 77/06, pfiesto
vyvolal fiadu negativních následkÛ. ByÈ mûl to-
tiÏ zákonodárce nálezem Ústavního soudu dán
relativnû dostateãn˘ ãasov˘ prostor k pfiijetí pfií-
slu‰né právní úpravy (témûfi 7 mûsícÛ), sledo-
váním sv˘ch „sebestfiedn˘ch“ zájmÛ, které
projektoval do uvedeného pfiílepku, byl cel˘ le-
gislativní proces zdrÏen natolik, Ïe se vláda se
splnûním stanovené povinnosti dostala do ãaso-
vého presu.

Legislativní nouze podruhé...

Proto ihned dne 14. 12. 2012 pfiedloÏila Poslane-
cké snûmovnû nov˘ návrh zákona, v nûmÏ pÛ-
vodní návrh zúÏila pouze na jednu variantu
(stanovení platové základny na 2,75násobek).25

SoubûÏnû poÏádala pfiedsedkyni Poslanecké
snûmovny o vyhlá‰ení stavu legislativní nouze
a jeho projednání (spoleãnû s novelou zákona
o sociálnû právní ochranû dûtí) ve zkráceném
jednání. Pfiedseda vlády svou Ïádost odÛvodnil
„mimofiádn˘mi okolnostmi, kdy jsou zásadním
zpÛsobem ohroÏena základní práva a svobody
obãanÛ“. Pfiedsedkynû Poslanecké snûmovny,
vûrna „parlamentním zvyklostem“, tûmto Ïá-
dostem sv˘mi rozhodnutími ã. 48 a ã. 49 oka-
mÏitû vyhovûla a vyhlásila stav legislativní
nouze na dobu od 18. 12. do 21. 12. 2012. V tom-
to pfiípadû se ov‰em nálezy Ústavního soudu
tolik dfiíve proklamovaného respektu rozhodnû
nedoãkaly a závûry vypl˘vající z nálezÛ sp. zn.
Pl. ÚS 55/10 a sp. zn. Pl. ÚS 53/10 k ústavnosti
(mimofiádn˘ch) podmínek vyhlá‰ení stavu le-
gislativní nouze a procedury zkráceného jedná-
ní tak zÛstaly zcela osly‰eny.26

Ústavní soud v nich vycházel ze své judika-
tury (pozn. ã. 6), ve které nejen dÛraznû a opa-
kovanû apeloval na Parlament ohlednû nutnosti
dodrÏování principÛ tvorby souladného, pfie-
hledného a pfiedvídatelného práva jako jednoho
z atributÛ materiálnû chápaného právního stá-
tu, ale také ústavnû odÛvodnil nutnost respek-
tování demokratick˘ch principÛ v legislativním
procesu (s oporou v ãl. 1 odst. 1 Ústavy âR), kte-
ré je tfieba zohledÀovat jak pfii právní úpravû,
tak i pfii samotné procedufie pfiijímání zákonÛ.
S ohledem na to, Ïe z uveden˘ch principÛ ply-
nou jisté nároky na podobu a interpretaci pfie-
dev‰ím jednacích fiádÛ parlamentních komor,
Ústavní soud konstatoval, Ïe „byÈ je institut vy-
hlá‰ení stavu legislativní nouze v˘hradnû zá-
konn˘m institutem, je tfieba jej vykládat
prizmatem principÛ, které jsou odvoditelné od
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21 Poslanci A. Michalík (âSSD) a M. Doktor (nezafi.) tuto právní
úpravu v médiích otevfienû oznaãovali za „nejvût‰í ekonomickou
cypovinu“ ãi „koãkopsa“ – srov. SníÏili jsme si plat o 20 tisíc.
Nenormalita, cypovina, tvrdí poslanec, dostupné na
http://zpravy.idnes.cz/ (9. 12. 2012).

22 Snûmovní tisk ã. 763/0.
23 Snûmovní tisk ã. 763/2.
24 Zmûnou ust. § 6 odst. 9 písm. s) zákona ã. 586/1992 Sb.,

o daních z pfiíjmÛ.
25 Snûmovní tisk ã. 880/0.
26 Bezprostfiednû po vyhlá‰ení cit. nálezu Pl. ÚS 55/10,

pfiedsedkynû Poslanecké snûmovny M. Nûmcová (ODS)
v pofiadu âT Události, komentáfie, ze dne 14. 3. 2011 (dostupn˘
v archivu na www.ceskatelevize.cz), vyjádfiila pochybnosti o jeho
správnosti, pfiedestfiela hrozby o„tfietí parlamentní komofie“
a zopakovala, Ïe dan˘ legislativní proces probûhl fiádnû
a v souladu s praxí. Ve stejné diskuzi pfiedseda âSSD B.
Sobotka deklaroval budoucí snahu o zmûnu J¤PS vedoucí ke
zpfiísnûní podmínek vyhla‰ování stavu legislativní nouze, zatím
v‰ak nebyla naplnûna.



normativního principu demokracie (ãl. 1 odst. 1
Ústavy âR)“.27

V tomto aspektu byly ov‰em odbornou vefiej-
ností nejvíce kritizovány.28 Aãkoliv je tato kriti-
ka vedena pfiedev‰ím z teoretické perspektivy,
primárnû z dÛvodu odli‰ného nazírání na ‰ífii
autonomie parlamentního rozhodování jako
jednoho z klíãov˘ch aspektÛ principu parla-
mentarismu a tedy i na rozsah moÏné ingerence
do ní ze strany Ústavního soudu, dle mého ná-
zoru ne zcela reflektuje na situaci, kdy se v pra-
xi ve‰keré ústavnû ãi zákonem pfiedvídané
pojistky ústavnû konformního legislativního
procesu stávají neefektivními (ãi jsou úãelovû
pomíjeny)29 a autoregulaãní mechanismy parla-
mentního rozhodování, které by je mûly dopl-
Àovat a zesilovat, zcela selhávají ãi nefungují,
jsou-li vÛbec brány v potaz. A pokud takové in-
stituty, jako je legislativní nouze (ãi jemu po-
dobné), pfii nichÏ dochází ke zfietelnému
zkrácení legislativních procedur a k faktickému
omezení práv parlamentní opozice,30 proti je-
hoÏ uÏití nemají ani kvalifikované men‰iny31

prakticky Ïádnou moÏnost se bránit, a jsou tak
jimi relativizovány demokratické principy fiád-
ného legislativního procesu, se díky nejedno-
znaãnému ãi nedostateãnému zákonnému
vymezení32 nebo v dÛsledku svévolného jedná-
ní mohou v rukou parlamentní vût‰iny stát
úãinn˘m mocensk˘m nástrojem33 k popfiení
práv opozice i demokratick˘ch principÛ parla-
mentního rozhodování, v takovém pfiípadû zá-
sah Ústavního soudu osobnû shledávám nejen
akceptovateln˘m, ale i nezbytn˘m, neboÈ je po-
sledním moÏn˘m prostfiedkem k ochranû a ná-
pravû. „Ústavní soud je jedin˘m orgánem, kter˘
sv˘mi derogaãními a interpretaãními nástroji
mÛÏe pfiimût Parlament, aby pod sankcí opako-
vaného ru‰ení zákonÛ respektoval rÛzné úrov-
nû pravidel zákonodárného procesu, vÏdy
konfrontované s klíãov˘m pojmem demokratic-
kého právního státu.“34

Na první pohled se tato argumentace mÛÏe
ocitnout na pomyslném tenkém ledû oddûlují-
cím meze nezbytného zásahu Ústavního soudu
od nepfiípustné ingerence do autonomie parla-
mentního rozhodování, v pfiípadech, kdy je stav
legislativní nouze vyhla‰ován za souhlasu drti-
vé vût‰iny poslancÛ. Jin˘mi slovy, kdy poru‰ení
práv parlamentní opozice není nijak namítáno.
Historické zku‰enosti zfietelnû ukazují, Ïe se ne-
jedná o situaci nijak v˘jimeãnou.35 KoneckoncÛ
i samotná právní úprava tzv. soudcovsk˘ch pla-
tÛ byla ve stavu legislativní nouze pfiijímána jiÏ
napfi. v roce 2009, pfiiãemÏ otázka ústavnosti je-
ho vyhlá‰ení byla i pfiedmûtem pfiezkumu ze
strany Ústavního soudu v nálezu sp. zn. Pl. ÚS
12/10 (269/2010 Sb.) (Platy soudcÛ XI.). V tomto

pfiípadû ov‰em Ústavní soud k derogaci pfií-
slu‰n˘ch ustanovení zákona ã. 236/1995 Sb. pfii-
kroãil z dÛvodÛ materiálnû právních, nikoliv
pro neústavnost legislativního procesu noveli-
zujícího zákona ã. 418/2009 Sb., kter˘ byl ve
stavu legislativní nouze pfiijímán. Nazíráno
prizmatem závûrÛ vypl˘vajících z pozdûji pfiija-
t˘ch nálezÛ sp. zn Pl. ÚS 53/10 a sp. zn. Pl. ÚS
55/10, Ústavní soud tehdy zvolil („maje na zfie-
teli i princip minimalizace zásahu“) spí‰e zdr-
Ïenliv˘ pfiístup, kdyÏ se v rámci pfiezkumu
ústavní konformity zákonn˘ch dÛvodÛ pro vy-
hlá‰ení stavu legislativní nouze (hrozba vzniku
znaãn˘ch hospodáfisk˘ch ‰kod) omezil pouze
na otázku moÏného popfiení práv parlamentní
opozice.36

Dle mého názoru v‰ak dostateãnû nezohled-
nil v˘‰e zdÛraznûnou skuteãnost, Ïe ve stavu le-
gislativní nouze zkrácením legislativních
procedur dochází nejen k onomu faktickému
omezení práv parlamentní opozice, ale rovnûÏ
k relativizování fiady dal‰ích demokratick˘ch
principÛ, jejichÏ dodrÏování je tfieba vnímat 
jako conditio sine qua non ústavnû konformního
legislativního procesu. Proto bez ohledu na sku-
teãnost, zda je opozicí namítáno omezení ãi po-
pfiení jejích práv, jedinou skuteãnou pfiekáÏkou
pfiípadného zneuÏití stavu legislativní nouze,
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27 Bod 83. cit. nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 55/10.
28 Srov. napfi. Syllová J. K nálezÛm Ústavního soudu t˘kajícím se

legislativní nouze, âasopis pro právní vûdu a praxi 3/2011, 
s. 249–258.

29 Pfii absenci jakékoliv míry nezávislosti vût‰iny v Poslanecké
snûmovnû pfii hlasování o vládních návrzích, lze za takovou
pojistku bezesporu oznaãit roli pfiedsedy Poslanecké snûmovny
(ãi pfiedsedajícího dané schÛze). Tato pojistka se ov‰em logicky
stává rovnûÏ nefunkãní, pokud je tato funkce odvozena od
„vládní“ vût‰iny, pfiíp. pokud osoba pfiedsedy na ní nevykazuje
Ïádné známky nezávislosti ãi nestrannosti.

30 Mezi nejzákladnûj‰í práva parlamentní opozice anebo jejích
jednotliv˘ch ãlenÛ, která by mûla b˘t v demokratickém právním
státû ústavnû garantovaná, lze zafiadit zejména právo úãasti
na parlamentních procedurách; právo umoÏÀující v˘kon dozoru
a kontrolu vládnoucí vût‰iny i vlády samotné; práva umoÏÀující
parlamentní opozici blokovat ãi oddalovat rozhodnutí pfiijímaná
vût‰inou, jakoÏ i práva opozice domáhat se ústavního pfiezkumu
vût‰inou pfiijat˘ch rozhodnutí (zákonÛ). BlíÏe k tomu srov. zprávu
Benátské komise CDL-AD(2010)025 „Report on the role of the
opposition in a democratic parliament“ ze dne 15. 11. 2010.

31 Na rozdíl od podobn˘ch institutÛ rovnûÏ zkracujících legislativní
procedury (napfi. procedura schválení návrhu zákona v prvém
ãtení dle § 90 odst. 2 a odst. 3 J¤PS nebo zkrácené jednání
podle ústavního zákona ã. 110/1998 Sb., o bezpeãnosti âR), je
zde vyÏadován souhlas pouhé prosté, nikoliv kvalifikované
vût‰iny poslancÛ.

32 V tomto ohledu sdílím závûry J. Syllové, které de lege ferenda
dovodila z obsahu cit. nálezu sp. zn. Pl. ÚS 55/10. Srov. Syllová
J. op. cit., s. 250.

33 V politické realitû je stav legislativní nouze vyhla‰ován na
Ïádost vlády, která tak jedná s vûdomím podpory ze strany své
poslanecké vût‰iny; je adresována pfiedsedovi Poslanecké
snûmovny, volenému Poslaneckou snûmovnou, ovládanou
stejnou vût‰inou. Existenci podmínek pro vyhlá‰ení stavu
legislativní nouze pak v dobû pfied projednáváním jednotliv˘ch
bodÛ pofiadu schÛze posuzuje a následnû o nûm hlasuje
Poslanecká snûmovna, opût ovládaná touÏ vût‰inou. BlíÏe srov.
Syllová J. a kol. Parlament âR, 2. vyd. Praha 2008, s. 244.

34 Cit. dle Kysela J. Tvorba práva v âR: truchlohra se ‰Èastn˘m
koncem?, Právní zpravodaj 7/2006, s. 8–11.

35 Jak dokládá J. Syllová na statistick˘ch údajích o celkovém poãtu
vyhlá‰en˘ch stavÛ legislativní nouze v minulosti. Srov. k tomu
Syllová J. op. cit., s. 252–255. Obdobnû i Wintr J. âeská
parlamentní kultura, Praha 2010.

36 Srov. bod 18. cit. nálezu Pl. ÚS 12/10.



jdoucí i proti samotnému úãelu tohoto institutu,
zÛstává zákonné vymezení a restriktivní inter-
pretace podmínek pro jeho vyhlá‰ení. „DÛvody
jeho aplikace musí b˘t nespornû legitimní
a ústavnû aprobovatelné, jejich hodnocení musí
podléhat nejpfiísnûj‰ím mûfiítkÛm. Za úãelem
zamezení svévole (ãi zvÛle) vládnoucí vût‰iny
musí b˘t takové dÛvody podrobnû, fiádnû a pfie-
zkoumatelnû vyloÏeny tak, jak to vyÏaduje
doktrína omezování základních práv a jak ply-
ne z idejí nárokÛ kladen˘ch na spravedlivé roz-
hodování.“37 Pfiezkum legitimity a ústavnosti
tûchto dÛvodÛ38 z hlediska moÏného váÏného
poru‰ení demokratick˘ch principÛ fiádného le-
gislativního procesu ze strany Ústavního soudu
proto rovnûÏ povaÏuji za Ïádoucí, a to navzdo-
ry skuteãnosti, Ïe takov˘ styl rozhodování
a prosazování vût‰inov˘ch stanovisek se mÛÏe
postupem ãasu stylizovat do podoby ustálené
parlamentní praxe.39 Tu lze sice díky dlouhodo-
bému opakování povaÏovat za nepsanou ãást
legislativní procedury a tedy i za pramen „par-
lamentního“ práva, kter˘mi je Parlament pfii
v˘konu legislativní ãinnosti vázán, pouze v‰ak
za pfiedpokladu, „lze-li ji shledat za souladnou
s vy‰‰ími hodnotami tvorby práva, demokratic-
kého politického systému apod.,“40 tedy i s v˘‰e
zmínûn˘mi demokratick˘mi principy ovládají-
cími legislativní proces. A contrario, pokud jsou
tyto principy danou parlamentní praxí perma-
nentnû relativizovány ãi pfiímo negovány, nelze
ji v Ïádném pfiípadû povaÏovat za ústavnû sou-
ladnou a aprobovatelnou, aãkoliv se postupem
doby stala i ustálenou a v zákonodárném sboru
vût‰inovû akceptovanou.

Pfiílepek podruhé aneb kruh se
uzavfiel

Poté, co Poslanecká snûmovna v nyní sledova-
ném legislativním procesu jiÏ ve vyhlá‰eném
stavu legislativní nouze a ve zkráceném jednání
dne 18. 12. 2012 upustila od obecné rozpravy,
byl vytvofien dal‰í díleãek tohoto vrcholu záko-
nodárného kutilství, jímÏ se stal nov˘ pfiílepek.
Na pozadí diskuze o moÏn˘ch zmûnách projed-
návané materie tzv. soudcovsk˘ch platÛ tak,
aby do budoucna zpÛsob stanovení v˘‰e plato-
vé základny nevzbuzoval Ïádné ústavní po-
chybnosti,41 byl poslancem J. âechlovsk˘m
(ODS) pfiednesen pozmûÀovací návrh, kter˘m
byl k pÛvodnímu návrhu zákona pfiilepen ná-
vrh, jenÏ jej v názvu doplÀuje o formulaci „a nû-
které dal‰í zákony“ a v obsahu o „âást druhou“
a „âást tfietí“ mûnící „zákon o pojistném na so-
ciální zabezpeãení“ a „zákon o pojistném na ve-
fiejné zdravotní poji‰tûní“.42 Jeho zfiejm˘, zraku
vefiejnosti v‰ak ukr˘van˘ úãel spoãívá ve snaze

odstranit dÛsledky oné „nejvût‰í ekonomické
cypoviny“ a zmûnou pfiíslu‰n˘ch zákonÛ43 do
budoucna vyjmout funkãní poÏitky poslancÛ
a senátorÛ z povinnosti odvodÛ na sociální
a zdravotní poji‰tûní, jak to bylo zavedeno cit.
zákonem ã. 261/2007 Sb.44 Pomysln˘ kruh se
tak uzavfiel, neboÈ tímto pfiílepkem pozmûnû-
n˘45 a následnû schválen˘ návrh zákona, jehoÏ
pfiedloÏení bylo motivováno snahou zmírnit ne-
gativní dÛsledky jiného laxního, urychleného
(a protiústavního) pfiijímání zákona ve stavu le-
gislativní nouze, byl schvalován opût v reÏimu
legislativní nouze. 

Opût se tak potvrdila oprávnûnost Ústavním
soudem a právní vûdou opakovanû vyslovova-
ná kritika „poslaneck˘ch pfiílepkÛ“, kdy je dle 
§ 63 odst. 1 J¤PS jednotliv˘m poslancÛm umoÏ-
nûno právo podávat (i v prÛbûhu rozpravy)
k navrhovan˘m zákonÛm pozmûÀovací návrhy.
Díky jejich naduÏívání v praxi se totiÏ z nástroje
slouÏícího primárnû k dílãím obsahov˘m a for-
málním zmûnám pÛvodního návrhu zákona,
aniÏ by jeho struktura a obsah byly nenávratnû
znehodnoceny, stal spí‰e prostfiedek, prostfied-
nictvím nûhoÏ jednotliví poslanci, sledujíc své
partikulární zájmy, jednodu‰‰í (a leckdy i protiú-
stavní) cestou mûní pfiímo obsah celé fiady dal-
‰ích (ãasto i co do pfiedmûtu regulace
nesouvisejících) zákonÛ, ãímÏ dochází k celkové-
mu „zaplevelení“ a sniÏování tolik Ïádoucí pfie-
hlednosti, seznatelnosti a jednoty právního fiádu.

Dokonáno jest

Mezi pojistky ústavnû konformního legislativní-
ho procesu lze nepochybnû zafiadit i projednání
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37 Srov. bod 83. cit. nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 55/10.
38 V praxi je vládou uÏíván pouze lakonick˘ odkaz na v zákonû

explicitnû vymezené mimofiádné okolnosti pro vyhlá‰ení stavu
legislativní nouze (ohroÏení základních práv a svobod,
bezpeãnosti státu zásadním zpÛsobem nebo hrozba znaãn˘ch
hospodáfisk˘ch ‰kod), bez bliÏ‰í konkretizace ãi zdÛvodnûní.

39 Srov. napfi. Filip J. Opakované hlasování snûmovny jako ústavní
problém aneb parlamentní vût‰ina nemÛÏe v‰e, co jí jednací fiád
v˘slovnû nezakazuje, âasopis pro právní vûdu a praxi 4/2001,
s. 341–346.

40 Srov. bod 38. cit. nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 77/06.
41 Nûktefií poslanci (a také ministr spravedlnosti P. BlaÏek) ve v˘‰i

platové základny (2,75násobek) spatfiovali hrozbu vzniku dal‰ích
soudních sporÛ, neboÈ dostateãnû nereflektuje závûry cit.
nálezu sp. zn. Pl. ÚS 33/11, proto usilovali o její stanovení na
trojnásobek – srov. Stenoprotokol ze 49. schÛze PS ze dne 18.
12. 2012.

42 Dostupn˘ jako pfiíloha ke Snûmovnímu tisku 880/0.
43 Konkrétnû § 3 odst. 1 zákona ã. 589/1992 Sb., o pojistném na

sociální zabezpeãení a pfiíspûvku na státní politiku
zamûstnanosti, resp. § 5 odst. 1 zákona ã. 592/1992 Sb.,
o pojistném na vefiejné zdravotní poji‰tûní.

44 Zcela pregnantnû to vyjádfiil R. John (VV) v prÛbûhu rozpravy:
„PozmûÀovací návrh pana âechlovského, to je osvobození
náhrad od platby sociálního a zdravotního poji‰tûní, to znamená,
Ïe pokud to poslanci schválí, tak si zv˘‰í pfiíjmy.“

45 PozmûÀovací návrh poslance J. âechlovského byl pfiijat 69
hlasy poslancÛ z 94 pfiihlá‰en˘ch, 21 hlasÛ bylo proti, drtivá
vût‰ina poslancÛ âSSD a KSâM nebyla pro dané hlasování
pfiihlá‰ena, aã byli pfiítomni. Ostatnû o následujícím bodu schÛze
o pár desítek minut pozdûji hlasovalo 167 pfiihlá‰en˘ch
poslancÛ. Srov. Stenoprotokol ze 49. schÛze PS ze dne 18. 12.
2012 a hlasování ã. 243 – ã. 245, resp. ã. 246.



návrhÛ zákonÛ v druhé komofie Parlamentu, tj.
v Senátu, jehoÏ úkolem je mimo jiné odhalit
i chyby v legislativním procesu a adekvátnû na
nû reagovat v rámci kompetencí, které jsou mu
svûfieny. V kontextu nyní sledovaného pfiípadu
je zfiejmé, Ïe Senát, kterému byl pfiedmûtn˘ ná-
vrh zákona postoupen dne 19. 12. 2012,46 se dí-
ky jednání Poslanecké snûmovny dostal do
nelehké situace, kdy pod ãasov˘m presem
(umocnûn˘m vánoãními svátky) byl nucen ne-
prodlenû pfiistoupit k projednávání návrhu zá-
kona, k ãemuÏ obvykle potfiebuje dobu trvající
fiádovû nûkolik t˘dnÛ.47 Nicménû ani takto vy-
vinut˘ tlak zdaleka nemÛÏe b˘t dÛvodem k to-
mu, aby Senát opustil svou dílãí roli ochránce
demokratick˘ch principÛ legislativního proce-
su a rezignoval na jednu ze sv˘ch ústavních
funkcí, tj. nezbytné pojistky proti svévolnému
jednání dolní komory Parlamentu.48

Navzdory skuteãnosti, Ïe dva ze tfií urãen˘ch
senátních v˘borÛ vyjádfiily svá nesouhlasná sta-
noviska s obsahem postoupeného návrhu záko-
na i s procedurou jeho pfiijímání v Poslanecké
snûmovnû,49 Senát dne 28. 12. 2012 na základû
pfiednostního návrhu garanãního v˘boru (V˘-
bor pro hospodáfiství, zemûdûlství a dopravu)50

totiÏ pfiijal usnesení, v nûmÏ vyjádfiil „vÛli se ná-
vrhem zákona nezab˘vat“.51 Aãkoliv se jedná
o Ústavou âR pfiedvídan˘ institut (ãl. 46 odst. 2
a ãl. 48), jehoÏ úãelem je urychlení legislativního
procesu v Senátu (jiÏ tak v kontrastu s Poslane-
ckou snûmovnou pevnû ãasovû ohraniãeného),
o jeho smyslu a pfiedev‰ím zákonném (ne)pro-
vedení lze mít urãité pochyby. S návrhem, aby
Senát vyjádfiil vÛli se návrhem zákona nezab˘-
vat, je v J¤S nakládáno jako s návrhem pfied-
nostním, o nûmÏ je tfieba pfiednostnû hlasovat,
pokud je na poãátku legislativního procesu
v Senátu podán. V pfiípadû, Ïe je pfiijat, dochází
k vypu‰tûní podrobné a dokonce i obecné roz-
pravy, k ukonãení legislativního procesu v Se-
nátu a tedy témûfi k faktickému pfiijetí návrhu
zákona.52 Z ústavního pohledu osobnû nepova-
Ïuji za pfiíli‰ ‰Èastné, aby horní komora Parla-
mentu byla Ústavou zakotvením tohoto institutu
pfiímo „povzbuzována“ a „tlaãena“ k urychlené-
mu projednání návrhÛ zákonÛ a byl tak fakticky
je‰tû více sniÏován v˘znam jejího postavení v le-
gislativním procesu, k ãemuÏ koneckoncÛ „bo-
hatû postaãují“ jiná ústavní ustanovení.53 Ze
zákonného hlediska za problematickou pova-
Ïuji urãitou nepfiedvídatelnost podání tohoto
návrhu, kdy mÛÏe b˘t pfiíslu‰n˘m v˘borem ãi
jednotliv˘m senátorem podán, aniÏ by byla le-
gitimita dÛvodÛ vedoucích k jeho podání blíÏe
zkoumána a podrobena hlub‰í diskuzi.54 Ve
srovnání s obdobn˘mi instituty zkracujícími le-
gislativní proces a omezujícími rozpravu v Pos-

lanecké snûmovnû, v J¤S absentuje zákonné vy-
mezení urãit˘ch (zuÏujících) podmínek jeho
moÏného vyuÏití55 a také pojistek proti jeho
zneuÏití, kdyÏ za jedinou lze povaÏovat prostou
vût‰inu pfiítomn˘ch senátorÛ.

Paradoxním vyvrcholením sledovaného le-
gislativního procesu byla skuteãnost, Ïe prezi-
dent republiky, kterému byl schválen˘ návrh
zákona pfiedloÏen k podpisu dne 28. 12. 2012, jej
po nijak odÛvodnûném otálení podepsal aÏ dne
11. 1. 2013. Prakticky tak zmafiil celé úsilí záko-
nodárce, neboÈ k podpisu premiéra a následnû
k jeho vyhlá‰ení ve Sbírce zákonÛ mohlo dojít
aÏ dne 17. 1. 2013, aãkoliv jeho úãinnost je sta-
novena jiÏ od 1. 1. 2013. Námitka, Ïe i zde ãesk˘
zákonodárce zcela osly‰el v˘tky Ústavního sou-
du i právní vûdy56 vÛãi této vadné praxi schva-
lování zákonÛ s datem úãinnosti stanoven˘m
pfiede dnem jejich pfiijetí, se jiÏ jeví spí‰e nadby-
teãnou.

Závûr

V kontextu v˘‰e popsan˘ch okolností by bylo
naivní oãekávat, Ïe by se stejnû jako pfii pfiijímání
reformních balíãkÛ na‰el v fiadách zákonodárcÛ
potfiebn˘ poãet horliv˘ch a nekompromisních
zastáncÛ práv parlamentní opozice k podání
návrhu na zru‰ení pfiedmûtného zákona 
ã. 11/2013 Sb. zpochybÀující ústavnost vyhlá‰e-
ní stavu legislativní nouze v procesu jeho pfiijí-
mání. Otázka ústavnosti procedury jeho
pfiijímání se ov‰em i tak mÛÏe stát pfiedmûtem
pfiezkumu Ústavním soudem, a to v rámci kon-
krétní kontroly norem, tj. pfii eventuálním pfied-
loÏení návrhu na jeho zru‰ení ze strany
obecn˘ch soudÛ pfii fie‰ení event. Ïalob soudcÛ,
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46 Senátní tisk ã. 10/0, dostupn˘ na www. senat.cz.
47 Srov. ãl. 46 odst. 1 Ústavy âR ve spojení s § 98 zákona 

ã. 107/1999 Sb., o jednacím fiádu Senátu (dále jen „J¤S“).
48 Z chování vlády, která zde nepostupovala konzistentnû cestou

podání Ïádosti pfiedsedovi Senátu k projednání návrhu zákona
ve zkráceném jednání dle § 118 J¤S, by bylo moÏné dovodit, Ïe
takové jednání Senátu nebylo nijak neoãekávané.

49 Srov. usnesení V˘boru pro zdravotnictví a sociální politiku ã. 6,
ze dne 28. 12. 2012 (senátní tisk ã. 10/3)(zamítnutí návrhu
zákona), resp. usnesení Ústavnû-právního v˘boru ã. 14 ze dne
27. 12. 2012 (senátní tisk ã. 10/02) (návrh zákona vrátit
s pozmûÀovacími návrhy v podobû nav˘‰ení platové základny
na 3násobek a vypu‰tûní poslaneckého pfiílepku).

50 Usnesení ã. 18 ze dne 28. 12. 2012 (senátní tisk ã. 10/1).
51 Usnesení ã. 50, pro jehoÏ pfiijetí z pfiítomn˘ch 74 senátorÛ

hlasovalo 57, proti pouze 11.
52 âl. 46 Ústavy âR ve spojení s § 107 J¤S.
53 O uvedeném tvrzení svûdãí i „ústavní“ fikce v ãl. 46 odst. 3

Ústavy âR. Obdobnû srov. R. Suchánek, in. Bah˘ºová L., Filip
J., Molek P., Podhrázk˘ M., Suchánek R., ·imíãek V, Vyhnánek
L. Ústava âeské republiky – Komentáfi. Praha, 2010, ãl. 46, 
s. 582–583.

54 Nemusí se tak dít ani na pÛdû senátních v˘borÛ, kde má tento
návrh rovnûÏ pfiednostní charakter, srov. § 101 odst. 2, § 102
odst. 1 J¤S.

55 V˘jimku tvofií zákaz jeho pouÏití pfii projednávání ústavních
zákonÛ a zákonÛ podle ãl. 40 Ústavy âR dle § 113 J¤S.

56 Srov. bod 72. cit. nálezu sp. zn. Pl. ÚS 77/06 ãi Filip J.
Legislativní technika a judikatura Ústavního soudu, âasopis pro
právní vûdu a praxi 3/2005, s. 236–246.



jako tomu bylo v fiízení ve vûci sp. zn. Pl. ÚS
12/10. Pokud se tak stane, bude zajímavé sle-
dovat, jak˘m smûrem se bude judikatura Ústav-
ního soudu ve vztahu k ústavnímu pfiezkumu
dÛvodnosti vyhla‰ování stavu legislativní nou-
ze ubírat: zda se oklikou navrátí ke zdrÏenlivûj-
‰ímu postoji zastávaného v nálezu sp. zn. Pl. ÚS
12/10, anebo bude následovat tendence nasto-
lené v nálezech pozdûj‰ích.

Smutn˘m a zároveÀ alarmujícím budiÏ fakt, Ïe
sledovan  ̆legislativní proces vedoucí k pfiijetí cit. zá-
kona ã. 11/2013 Sb. je jen logick˘m vyústûním cel-
kového pfiístupu ãeského zákonodárce k principÛm
ovládajícím zákonodárn˘ proces a k procesu tvor-
by práva obecnû, díky nûmuÏ se pfiemûÀuje spí‰e
na proces „zákonoborn˘“. Lze se tak dÛvodnû
obávat, Ïe i v budoucnu budou pfiicházet dal‰í a no-
vé vrcholy ãeského zákonodárného kutilství...

âLÁNKY JURISPRUDENCE 3/2013

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

K temporálním dopadÛm rozsudku
Evropského soudního dvora ve vûci 
C-161/06 aneb opût Skoma-Lux
a odpovûdnost za ‰kodu zpÛsobenou 
pfii v˘konu vefiejné moci
Pfiedãasná aplikace fiádnû nevyhlá‰eného právního pfiedpisu Evropsk˘ch spoleãenství (Unie) pfii
v˘konu státní moci není zásadnû dÛvodem pro pfiekonání pfiekáÏky vûci pravomocnû rozhodnuté
(rei iudicatae). Temporální úãinky rozsudku Evropského soudního dvora ze dne 11. 12. 2007 ve
vûci C-161/06 jsou za takové situace omezeny pouze na zcela v˘jimeãné pfiípady závaÏného
poru‰ení základních práv úãastníka. Jedinû tehdy by s pfiihlédnutím ke konkrétním zji‰tûn˘m
okolnostem bylo podle judikatury moÏno pravomocné správní rozhodnutí zpochybnit a pfiiznat na
jeho základû náhradu ‰kody zpÛsobené v dÛsledku poru‰ení unijního (komunitárního) práva.

JUDR. JANA BÍLKOVÁ, ASISTENTKOU SOUDCE

NEJVY··ÍHO SOUDU âR, BRNO

V roce 2007 Evropsk˘ soudní dvÛr projednával
pfiedbûÏnou otázku1 vznesenou Krajsk˘m sou-
dem v Ostravû jako správním soudem ve vûci
obchodní spoleãnosti Skoma-Lux s. r. o. (dále
jen „Skoma-Lux“) proti Celnímu fieditelství Olo-
mouc. Kauza vyvolala s ohledem na v té dobû
rané ãlenství âeské republiky v Evropské unii
u vefiejnosti zájem. Skoma-Lux byla napaden˘m
správním rozhodnutím celního fieditelství ze
dne 10. 1. 2005 pokutována2 za poru‰ení celních
pfiedpisÛ ãástkou 3 000 Kã. Proti stanovení uve-
dené povinnosti se v‰ak rozhodla brojit cestou
soudního fiízení správního, v nûmÏ bylo v ná-
vaznosti na relevantní závûry ESD rozhodnutí
tohoto celního orgánu zru‰eno.3 DÛvodem byla
skuteãnost, Ïe povinnost k plnûní uloÏená do-
tãen˘m správním aktem nemohla b˘t vÛãi 

adresátu uplatnûna pro nedostatek publikace
ãeského znûní rozhodného právního pfiedpisu
Evropsk˘ch spoleãenství, na jehoÏ základû or-
gán státní správy pfii svém rozhodování jednal.
Soudní dvÛr se k vûci vyjádfiil v tom smûru, Ïe
neuvefiejnûní evropského pfiedpisu v Úfiedním
vûstníku Evropské unie v jazyce novû pfiistou-
piv‰ího státu vede k neaplikovatelnosti takové
právní úpravy a tedy i rozhodnutí o ni se opíra-
jících. V odÛvodnûní svého rozsudku ze dne
11. 12. 2007 v‰ak formuloval i v˘jimku spoãíva-
jící v jeho omezen˘ch temporálních dopadech
na sporné pfiípady. Dospûl k závûru, Ïe v zájmu
zachování právní jistoty je zapotfiebí, aby i pro-
tiprávní akt mohl v urãit˘ch situacích vyvolávat

1 Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 11. 12. 2007, 
C-161/06, Sb. rozh. s. I-10841.

2 Po právní stránce do‰lo k potvrzení rozhodnutí pfiíslu‰ného
celního úfiadu o uloÏení pokuty.

3 Rozsudkem Krajského soudu v Ostravû ze dne 10. 1. 2008, 
sp. zn. 22 Ca 69/2005.




