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K jazykovému v˘kladu na pﬁíkladu
ústavních pravomocí prezidenta
republiky
PETER BREZINA1
PRÁVNÍK A P¤EKLADATEL

On Linguistic Interpretation: Based on the Example of Constitutional Competencies of
President of the Republic
Summary: The purpose of this article is to demonstrate that in interpretation of statutory legal
documents it is necessary to consider not only the text of specific provisions, but also their wider context.
Moreover, it is sometimes the text of the document being interpreted itself that points indirectly to this
necessity. In this article we focus on the enactment of the powers of President of the Republic in the
Constitution of the Czech Republic, which contains a seemingly clear and simple list. A closer look reveals,
however, that apart from a division on powers exercised independently and powers exercised in cooperation
with the government the text of the Constitution contains little detailed information on the mode of exercise
of these powers, their linguistic expression being rather confusing in this sense. It is most evident in the
case of amnesty: in the words of the Constitution President of the Republic „shall (...) have the right to
grant amnesty,“ although this decision is countersigned by the government and has no specific addressee to
be granted to. The very text of the Constitution thus urges us to proceeded cautiously when interpreting it.
The necessity to take into account the wider context is, however, valid for interpretation of any (legal) text.
Interpretation disregarding the wider context is not adequate, is sometimes called „formalistic,“ and is
above all bad, not corresponding to the very text it claims to be grounded in.
Keywords: linguistic interpretation, powers of President of the Republic, Constitutional Law,
Jurisprudence, formalism

Jazykov˘ v˘klad pﬁi v˘kladu
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V˘klad právních norem zachycen˘ch v jazyce
právních pﬁedpisÛ patﬁí jednak k základním dovednostem právníka, jednak k vûãn˘m tématÛm právní vûdy. I slavná diskuse dvou
z nejv˘znaãnûj‰ích postav právní vûdy 20. století – harvardského profesora Lona L. Fullera a jeho oxfordského kolegy Herberta L. A. Harta2 –
se ve v˘znamné míﬁe vûnuje právû problematice toho, co bychom terminologií ãeské právní
vûdy nazvali pojmem jazykov˘ v˘klad3 ãi jazyková metoda v˘kladu.4 V ãeském právním prostﬁedí pak v nedávné dobû kromû ﬁady dílãích
studií pﬁibyla k Melzerovû jiÏ klasické uãebnici5
i nová kniha Jana Wintra,6 pﬁiãemÏ obû tato monografická díla se problematice jazykového v˘kladu vûnují na znaãném prostoru a do znaãné
hloubky. Zdálo by se tedy, Ïe k tomuto tématu
jiÏ nelze nic smysluplného dodat.
To platí dvojnásob, má-li pravdu F. Melzer,
kdyÏ tvrdí, Ïe „nutnost jazykového v˘kladu pﬁi
interpretaci právních pﬁedpisÛ je jedním z nûkolika témat, u kter˘ch panuje v právní filozofii
v˘raznû vût‰inová shoda.“7 Pov‰imnûme si
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Do dubna 2014 byl studentem doktorského studijního programu
na katedﬁe teorie práva a právních uãení Právnické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze, a tento ãlánek vznikl z podstatné
ãásti bûhem jeho pÛsobení na této fakultû a v rámci projektu
PRVOUK P04. Nesmírnou pomocí mu pﬁitom byli tamní
kolegynû a kolegové, zejména pak úãastníci vûdeckého
semináﬁe prof. Gerlocha, kde 10. 3. 2014 pracovní verzi tohoto
ãlánku pﬁednesl, a dále také Marek Anto‰, Alexandra Berendová
a Marta Chromá, kteﬁí mu z nûj pomohli odstranit nejvût‰í chyby
a nepﬁesnosti. Díky rovnûÏ patﬁí anonymnímu recenzentovi. Za
vylep‰ení pÛvodní podoby textu, ke kterému vrchovatou mûrou
pﬁispûli, jim patﬁí velk˘ dík – za jakékoli zbylé nedostatky
finálního textu v‰ak nese plnou odpovûdnost jeho autor.
Oba jsou díky pﬁekladu sv˘ch stûÏejních dûl ãeské právnické
obci jiÏ nepochybnû známi, tématu jazykového v˘kladu se v‰ak
bezprostﬁednûji vûnuje první, ãasopisecká ãást jejich diskuse –
Hart ve své (pozdûji publikované) pﬁedná‰ce zavádí pojmy
„jádro jistoty“ (core of certainty) a „polostín pochybnosti“ (penumbra
of doubt) popisující v˘znamová pole jednotliv˘ch pojmÛ – v pﬁípadû
pravidla zakazujícího „vozidla v parku“ lze v pﬁípadû pojmu
„vozidlo“ bezpeãnû ﬁíct, Ïe zahrnuje automobil (jádro jistoty),
není v‰ak jasné, zda zahrnuje tﬁeba dûtské kolo (polostín nejistoty).
Na tomto pﬁíkladu se pak Fuller pokou‰í demonstrovat chybnost
celého pﬁístupu – co kdyÏ skupina váleãn˘ch veteránÛ bude
chtít vztyãit v parku památník na své padlé kamarády spoãívající
v umístûní provozuschopného vojenského automobilu na podstavec
v parku? V˘znam pojmu „vozidlo“, kter˘ mûl b˘t podle Harta
v jádru jistoty, najednou neposkytuje dostateãnou oporu. Viz
HART, H. L. A. Positivism and the Separation of Law and Morals.
Harvard Law Review, 1958, roã. 71, str. 593–629, zejm. 607;
FULLER, L. L. Positivism and Fidelity to Law– A Reply to Professor
Hart. Harvard Law Review, 1958, roã. 71, str. 630–672, zejm. 661–3.
Doporuãit lze i retrospektivní anal˘zu z pera na‰eho souãasníka:
SCHAUER, F. A Critical Guide to Vehicles in the Park. New
York University Law Review, 2008, roã. 83, str. 1109–1134.
HARVÁNEK, J. a kol. Teorie práva. PlzeÀ, Ale‰ âenûk. PlzeÀ 2008.
GERLOCH, A. Teorie práva. 6. vyd. PlzeÀ, Ale‰ âenûk. PlzeÀ
2013.
MELZER, F. Metodologie nalézání práva: Úvod do právní
argumentace. 2. vyd. C. H. Beck. Praha 2011.
WINTR, J. Metody a zásady interpretace práva. Praha:
Auditorium 2013.
MELZER, F., c. d., str. 89.
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v‰ak, Ïe Melzer mluví o nutnosti, nikoli dostateãnosti jazykového v˘kladu. RovnûÏ je v˘znamné, Ïe svÛj rozsáhl˘ rozbor metodologie
v˘kladu práva touto tezí zaãíná, nikoli zavr‰uje. Celkov˘ v˘znam jazykového v˘kladu
v oãích soudobé právní vûdy pak dobﬁe ilustruje Wintrovo dílo, v nûmÏ se snaÏí identifikovat
zásady ovládající jednotlivé metody interpretace práva. Jazykov˘ v˘klad také ﬁadí na první
místo svého zkoumání, zásady k nûmu náleÏící
v‰ak identifikuje pouze ãtyﬁi (z celkov˘ch 49),
z toho pouze dvû povaÏuje za závazné a Ïádnou
za striktnû závaznou.8
Pﬁi ãtení rÛzn˘ch zkazek z právní praxe se
v‰ak nelze ubránit dojmu, Ïe mnozí interpreti se
nejenÏe sofistikovanou Melzerovou ãi Wintrovou metodikou neﬁídí, ale Ïe se pﬁi studiu metod interpretace práva nedostali dál neÏ ke
Gerlochovû struãné definici,9 kterou ov‰em
mylnû povaÏují za dostaãující popis ve‰kerého
v˘kladu práva. Pﬁitom je ãasto i z interpretovaného textu samotného pozornému ãtenáﬁi jasné,
Ïe si s ním pﬁi v˘kladu zdaleka nevystaãí. Zámûrem následujících ﬁádkÛ je proto poukázat
na limity jazykového v˘kladu jinak neÏ pomocí
sofistikovan˘ch (právnû-) lingvistick˘ch metod.
Svou relativní jednoduchostí a pﬁehledností, ale
i politickou exponovaností a citlivostí, se velmi
vhodnou pro demonstraci této skuteãnosti jeví
oblast ústavnûprávní úpravy pravomocí prezidenta republiky. Uvidíme tak, Ïe ãistû jazykov˘
v˘klad je nejen nedostateãn˘ ãi neúpln˘, ale Ïe
se mu pﬁímo vzpírá i samotn˘ interpretovan˘
text. I v˘klad, kter˘ má text právního pﬁedpisu
v úctû a chce mu zÛstat co nejvíce vûrn˘, musí
proto nutnû pﬁihlíÏet i k systematick˘m, (legislativnû-) historick˘m i jin˘m relevantním okolnostem a souvislostem, protoÏe bez jejich
zohlednûní nedává izolovan˘ text pﬁedpisu Ïádn˘ rozumn˘ smysl. A lze-li tento závûr uãinit
u textu, kter˘ je relativnû koncizní a nepodléhá
pﬁekotn˘m zmûnám, tím spí‰e platí i o bûÏné legislativní produkci.

Pravomoci prezidenta republiky
v novém svûtle
Zamûﬁme tedy svou pozornost na ústavnûprávní úpravu pravomocí prezidenta republiky.
S nástupem ing. Milo‰e Zemana10 do funkce
prezidenta âeské republiky po historicky prvních pﬁím˘ch volbách drÏitele tohoto úﬁadu totiÏ dochází v oblasti pravomocí hlavy státu a její
ústavnûprávní role k zajímav˘m pohybÛm.
S odkazem na své zvolení cestou pﬁím˘ch a v‰eobecn˘ch voleb, a tedy zv˘‰enou demokratickou legitimitu, snaÏí se Milo‰ Zeman o odli‰né
uchopení tûchto aspektÛ jím zastávané funkce
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prezidenta republiky, neÏ na jaké zdej‰í právnická i laická obec za dvû desetiletí platnosti stávající Ústavy pﬁivykla. Je pﬁitom nutno hned
zkraje zdÛraznit, Ïe v˘klad dovolávající se zaveden˘ch tradic prezidentského úﬁadu do znaãné míry zpochybÀuje skuteãnost, Ïe jej dosud
kromû Milo‰e Zemana zastávaly pouze dvû osoby. Tato, v ãeském kontextu zcela jedineãná personální stálost úﬁadu prezidenta republiky,11
relativizuje v˘znam a závaznost tradic ve v˘konu prezidentské funkce zaveden˘ch jeho pﬁedchÛdci. I s ohledem na neb˘vale entuziastick˘
pﬁístup k v˘konu prezidentsk˘ch pravomocí,
kter˘ Milo‰ Zeman zaãal uplatÀovat jiÏ záhy po
svém uvedení do úﬁadu (a ostatnû dosti zﬁetelnû ohla‰oval jiÏ bûhem volební kampanû), tak
nastává jev, kter˘ lze ve zkratce popsat jako
„úprk k textu“: mnohem více neÏ sloÏité státovûdecké, systematické ãi komparativní v˘klady12 rezonují v odborné i laické diskusi zcela
elementární otázky typu „jak je to tam vlastnû
napsáno?“ Rozpaky z moÏného omylu se tento
postoj podobá pohledu do mapy pﬁi dlouhé cestû: jedu je‰tû poﬁád správnû?
Pﬁímûr s mapou je v‰ak pﬁiléhav˘ jenom ãásteãnû. Ústava není více ãi ménû vûrnou reprodukcí skuteãnosti, ale naopak normativním
dokumentem, a i gramaticky jednoduchá vûta
uvedená v ãlánku 13 ve znûní „hlavním mûstem
âeské republiky je Praha“ není prost˘m konstatováním skuteãnosti, ale normativním urãením.
JiÏ to by ov‰em mûlo b˘t ãtenáﬁi Ústavy mementem: Ústava není text jako kaÏd˘ jin˘ a pﬁi
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Jan Wintr (in c. d.) v jazykovém v˘kladu identifikuje zásady (J1)
v˘kladu podle právního jazyka (str. 49–51), (J2) v˘kladu podle
legální definice (str. 52–53), (J3) terminologické jednoty (str.
53–56) a (J4) jednoznaãnosti slov zákona (str. 56–58). V rámci
závûreãného rozãlenûní nalezen˘ch zásad na striktnû závazné,
závazné, relevantní a podpÛrné (str. 208) pak oznaãuje shora
uvedené zásady J1 a J2 za závazné, zásady J3 a J4 za
relevantní.
„Jazyková (gramaticko-sémantická) metoda
Zamûﬁuje se na jazykovou stránku textu, spoãívá na gramatické
a sémantické anal˘ze právního textu. Pomocí této metody
dospíváme k základním poznatkÛm o smyslu jednotliv˘ch slov.
Zkoumá sloÏení vûty (podává syntaktick˘ v˘klad), v˘znam
jednotliv˘ch slov ve spojení s jin˘mi (gramatick˘ v˘klad). Také
vykládá v˘znam pouÏit˘ch slov (sémantick˘ v˘klad).“
(GERLOCH, A., c. d., str. 134).
V textu se dÛslednû rozli‰uje mezi prezidentem republiky
jakoÏto orgánem veﬁejné moci a konkrétní osobou, která tento
úﬁad zastává a tak ãi onak interpretuje pravomoci tohoto
orgánu.
Z ústavních institucí se jí blíÏí jen vedení Ústavního soudu,
v jehoÏ ãele se na postech pﬁedsedy a dvou místopﬁedsedÛ za
pÛsobení prvních dvou prezidentÛ republiky vystﬁídalo pouze 6
osob.
Za v‰echny vzniklé zmiÀme alespoÀ staÈ M. Anto‰e Pravomoci
prezidenta republiky po zavedení pﬁímé volby (AUC–Iuridica
ã. 4/2011, str. 27–41) z roku 2012 , která se vûnuje takﬁka
stejnému tématu, ov‰em z v˘raznû jin˘ch (nikoli obecnû
interpretaãních, ale materiálnû ústavnûprávních) hledisek.
I Anto‰ ostatnû dochází implicitnû k závûru o neudrÏitelnosti
ãistû jazykového v˘kladu pravomocí prezidenta republiky,
protoÏe konstatuje, Ïe „zavedením pﬁímé volby prezidenta
republiky ... odpadly obecné argumenty, které dosud
zdÛvodÀovaly spí‰e restriktivní v˘klad v‰ech jeho pravomocí,“
pﬁiãemÏ vût‰í autonomii je prezidentu republiky nutno pﬁiznat
pﬁinejmen‰ím v pﬁípadû vládou kontrasignovaného jmenování
a zastupování státu navenek – a to jakkoli tyto zmûny sám
Anto‰ pﬁíli‰ nevítá (str. 40–41).
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jejím ãtení je nezbytné postupovat obezﬁetnû.
Právû v tom je ov‰em pﬁímûr s mapou naopak
pﬁiléhav˘ – v mapû i Ústavû je nutno „umût
ãíst“, byÈ se mÛÏe zdát, Ïe ãtení v „bûÏném jazyce“ Ústavy je mnohem snaz‰í neÏ ãtení v „jazyce“ kartografick˘ch symbolÛ.

âtení v Ústavû
âtení Ústavy (ãi ãtení v Ústavû) se tedy opírá
o znalost ãeského jazyka a z této znalosti vychází. Podívejme se tedy dÛkladnûji na prosté
jazykové vyjádﬁení pravomocí prezidenta republiky. V Ústavû se o nich pojednává dvojím
zpÛsobem. Pﬁíslu‰ná ãást hlavy tﬁetí nadepsaná
rubrikou Prezident republiky a konãící rubrikou Vláda, tedy ãlánky 54 aÏ 66, obsahuje soupis pravomocí prezidenta republiky. Ten je
obsaÏen ve dvou katalogizujících ãláncích 62
a 63, doplnûn˘ch o zvlá‰tní oprávnûní prezidenta v oblasti úãasti na jednáních Parlamentu
a vlády podle ãlánku 64. Smysl rozdûlení základního katalogu pravomocí do dvou ãlánkÛ je
zjevn˘ z ãl. 63 odst. 3, podle kterého rozhodnutí prezidenta republiky vydaná podle ãlánku 63
vyÏadují ke své platnosti souãinnost vlády – doslova „spolupodpis“ pﬁedsedy vlády nebo jím
povûﬁeného ãlena vlády. Ústavodárce tak jednoznaãnû rozli‰il oblast, v níÏ prezident republiky
„rozhoduje“ ãi pﬁesnûji „koná“ alespoÀ formálnû nezávisle na vládû, a oblast, v níÏ se toliko
podílí na obecném v˘konu v˘konné moci vládou jakoÏto jejím vrcholn˘m orgánem (ãl. 67
odst. 1), kter˘ za tento v˘kon nese odpovûdnost
(ãl. 63 odst. 4).
V Ústavû naopak schází podobné vyãlenûní
pravomocí, jejichÏ uplatÀování je v˘sledkem
souãinnosti prezidenta republiky a moci zákonodárné. Nelze se tomu v‰ak divit, neboÈ podrobnûj‰ím pohledem na jednotlivé pravomoci
snadno zjistíme, Ïe jde v zásadû pouze o dvû
jmenovací pravomoci – soudce Ústavního soudu jmenuje prezident republiky se souhlasem
Senátu [ãl. 62 písm. e) a ãl. 84 odst. 2], prezidenta a viceprezidenta NKÚ jmenuje prezident republiky na návrh Poslanecké snûmovny [ãl. 62
písm. j) a ãl. 97 odst. 2]. Jinou formou souãinnosti prezidenta republiky a moci zákonodárné
je jeho pravomoc svolávat zasedání Poslanecké
snûmovny a Poslaneckou snûmovnu rozpustit
[ãl. 62 písm. b) a c)] – o skuteãné souãinnosti v‰ak
lze mluvit pouze ve specifickém pﬁípadû rozpu‰tûní Poslanecké snûmovny na základû jejího
usnesení, s nímÏ vyslovila souhlas tﬁípûtinová
vût‰ina v‰ech poslancÛ (ãl. 35 odst. 2). Zcela specifickou pravomocí, v níÏ se v˘kon moci zákonodárné a v˘konné prolíná, je pak sjednávání
a ratifikace mezinárodních smluv [ãl. 63 odst. 1
26

âLÁNKY
písm. b)], jelikoÏ k ratifikaci celé ﬁady z nich je
potﬁebn˘ souhlas Parlamentu (ãl. 49, ãl. 10a), jde
v‰ak souãasnû o pravomoc kontrasignovanou,
která tedy náleÏí do jiÏ zmiÀované oblasti, v níÏ
se prezident republiky toliko podílí na obecném
v˘konu v˘konné moci vládou jakoÏto jejím vrcholn˘m orgánem, kter˘ za tento v˘kon nese
odpovûdnost.
Ústavodárce v‰ak nebyl srovnatelnû jednoznaãn˘ pﬁi formulování obsahu jednotliv˘ch
pravomocí prezidenta republiky, respektive
operaãních modÛ jejich realizace. To platí i tehdy, zohledníme-li druh˘ zpÛsob vyjádﬁení pravomocí prezidenta republiky v Ústavû, kter˘m
je podrobnûj‰í vyjádﬁení nûkter˘ch z nich v jin˘ch ãástech ústavního textu.13 Pﬁi interpretaci
této jejich stránky se tedy musíme opírat o jiná
v˘chodiska. Tím nejzákladnûj‰ím je ãtení ústavního textu a jeho jazyková anal˘za a interpretace.
A aãkoli jde pouze o prvotní pﬁiblíÏení se k aplikované normû, jak to jiÏ pﬁes 15 let zdÛrazÀují
i vrcholné soudní instance âeské republiky,14
omezujeme svÛj pohled v tomto pojednání právû jenom na jazykov˘ v˘klad – snad právû pravomoci prezidenta jsou totiÏ vhodn˘m polem
k demonstraci limitÛ takovéhoto pﬁístupu.

Kompetenãní katalog
z jazykového hlediska
Podívejme se tedy na jazykovou formulaci onoho kompetenãního katalogu. Obû jeho ãásti jsou
uvozeny jednoduch˘m souslovím obsahujícím
v zásadû pouze podmûtovou ãást vûty („prezident republiky“ resp. „prezident republiky dále“), na které navazují jednotlivé kompetence
v bodech oznaãen˘ch písmeny. KaÏd˘ bod zahajuje sloveso ve vûtné funkci pﬁísudku. Právû
slovesa resp. pﬁísudky jsou pﬁitom pro urãení
onoho „operaãního modu“ stûÏejní a bylo by tedy velice pﬁíhodné, kdyby právû na jejich základû bylo moÏné pravomoci prezidenta republiky
z tohoto hlediska ãlenit a rozli‰ovat. Pokusíme-li
se o to, v˘sledek bude nevaln˘. Ve v‰ech pﬁípadech jde o nedokonavá slovesa v pﬁítomném ãa-

13

14

Pravomoc uvedená v ãlánku 62 písm. a) je podrobnûji
rozvedena v ãl. 68 a 73–75, pravomoc uvedenou v ãl. 62 písm. b)
specifikuje ãlánek 34 odst. 1, pravomoc uvedenou v ãlánku 62
písm. c) rozvádí ãlánek 35, podrobnûj‰í specifikaci obsahuje text
Ústavy i stran pravomocí uveden˘ch v ãlánku 62 písm. e) [ãl. 84
odst. 2], písm. h) [ãl. 50 odst. 1], písm. i) [ãl. 51, dále také ãl. 33
odst. 4], písm. j) [ãl. 97 odst. 2] a v ãlánku 63 odst. 1 písm. i)
[ãl. 93 odst. 1]. Je na místû rovnûÏ dodat, Ïe text Ústavy
obsahuje i dal‰í tﬁi specifické pravomoci ãi oprávnûní prezidenta
republiky, které nejsou uvedeny v ãláncích 62–64: podle ãl. 61
se prezident republiky „mÛÏe vzdát svého úﬁadu“, podle ãl. 87
odst. 1 písm. h) mÛÏe podat návrh na zru‰ení usnesení
Poslanecké snûmovny a Senátu o tom, Ïe nemÛÏe vykonávat
svÛj úﬁad, a podle ãlánku 107 odst. 2 prezident republiky svolal
zasedání Senátu po prvních volbách do této komory.
Poprvé Ústavní soud v nálezu Pl. ÚS 33/97 koncem roku 1997.
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se,15 ãistû gramatické rozãlenûní se tedy nekoná.
V nûkolika málo pﬁípadech se k vyjádﬁení pravomoci vyuÏívá modálního slovesa – jak v‰ak
dále uvidíme, tyto pﬁípady netvoﬁí Ïádnou ucelenou skupinu. âtûme tedy dále.
Nejãastûj‰ím oznaãením pravomoci prezidenta tak je, Ïe nûkoho „jmenuje“. Jmenuje pﬁedsedu vlády, jmenuje dal‰í ãleny vlády, jmenuje
soudce Ústavního soudu, jmenuje jeho pﬁedsedu a místopﬁedsedy, jmenuje pﬁedsedu a místopﬁedsedy Nejvy‰‰ího soudu, jmenuje prezidenta
a viceprezidenta NKÚ, jmenuje ãleny Bankovní
rady âNB, jmenuje generály, jmenuje soudce.
JiÏ ménû ãasto prezident republiky „odvolává“
– odvolává pﬁedsedu vlády, dal‰í ãleny vlády ãi
vládu jako celek, odvolává vedoucí zastupitelsk˘ch misí. Ty pﬁitom nejmenuje, ale „povûﬁuje“, pﬁípadnû „pﬁijímá“.
A hle, první zádrhel. Jak mÛÏe prezident republiky vedoucí zastupitelsk˘ch misí „povûﬁovat“ i „pﬁijímat“, podle ãeho se urãuje, kter˘
z tûchto modÛ pouÏít? Opustíme-li pﬁísnû jazykov˘ v˘klad omezen˘ na tûch nûkolik ﬁádkÛ
pﬁíslu‰ného ústavního textu, odpovûì je aÏ dûtinsky prostá: pﬁece „pﬁijímá“ vedoucí cizích
zastupitelsk˘ch misí v âeské republice, a „povûﬁuje“ vedoucí na‰ich, ãesk˘ch zastupitelsk˘ch misí v cizinû. No dobﬁe, ﬁekneme si, ale to
tam pﬁeci není napsáno! A navíc, proã najednou
ta ãásteãná odli‰nost? Proã ministry jmenuje
a odvolává, zatímco vedoucí zastupitelsk˘ch
misí odvolává také, ale namísto jmenování je
povûﬁuje? A vÛbec, není takov˘to v˘klad vÛãi
prezidentovi republiky nemístnû restriktivní?
VÏdyÈ pﬁijmout na hradû, lánském zámku ãi
v jiné pﬁimûﬁenû reprezentativní hodovní síni mÛÏe i ty „na‰e“ vedoucí zastupitelsk˘ch misí. A ono
„povûﬁení“ se rovnûÏ nemusí omezovat jenom na
úﬁad vedoucí (-ho) zastupitelské mise âeské republiky v cizinû, ale mÛÏe zahrnovat i rÛzné jiné
ãinnosti a úkoly, kter˘mi ãeské nebo cizí vrcholné
diplomaty prezident republiky povûﬁí. Jinak by to
tam pﬁeci bylo napsáno pﬁesnûji!16
Podívejme se ale také dále. Prezident republiky „povûﬁuje“ nejen vedoucí zastupitelsk˘ch misí, ale také vládu v demisi ãi vládu odvolanou.
Zde jiÏ v˘‰e zmínûné interpretaãní problémy nemáme, ústavodárce slovy ne‰etﬁí: takovouto
vládu povûﬁuje vykonáváním jejích funkcí prozatímnû, aÏ do jmenování vlády nové. Dal‰í
kompetenãní ãinnosti jiÏ podobn˘ interpretaãní
potenciál nemají: prezident republiky „svolává“
pouze zasedání Poslanecké snûmovny,17 a rovnûÏ Poslaneckou snûmovnu „rozpou‰tí“,18 pouze zákony prezident republiky „podepisuje“,
zatímco mezinárodní smlouvy „sjednává“
a „ratifikuje“, pﬁiãemÏ jejich sjednávání „mÛÏe
pﬁenést“ na vládu ãi její ãleny, generály pak kro-
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mû jmenování rovnûÏ „povy‰uje“, „vyhla‰uje“
volby do Poslanecké snûmovny a Senátu, „propÛjãuje“ a „udûluje“ státní vyznamenání (nezmocní-li k tomu jin˘ orgán), a také „zastupuje“
stát navenek.

V˘jimky, odchylky a dal‰í
nejasnosti
V˘‰e uvedené dal‰í poloÏky seznamu jsou z interpretaãního hlediska zajímavé zejména tím,
jak odli‰nû se v nich pﬁistupuje k v˘jimkám.
A tak zatímco sjednávání mezinárodních smluv
prezident republiky „mÛÏe pﬁenést“ na vládu
nebo její jednotlivé ãleny, v˘jimka ãi odchyln˘
postup v pﬁípadû státních vyznamenání pouÏívá jinou formulaci: prezident republiky je „propÛjãuje a udûluje“ tehdy, „nezmocní-li k tomu
jin˘ orgán“. Tak v˘razné formulaãní rozdíly na
tak malém prostoru pﬁímo vybízejí ke zkoumání dÛvodÛ. Je dÛvodem pouze odli‰ná formula-
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V˘jimkou je pﬁirozenû obouvidové sloveso „jmenuje“, jeho
nedokonavost v‰ak lze dovodit ze soubûÏnû pouÏitého
nedokonavého slovesa „odvolává“, respektive z toho, Ïe Ïádn˘
z katalogÛ neobsahuje ani jedno dokonavé sloveso. Toho se
v pﬁípadû pravomocí prezidenta republiky pouÏívá pouze
v nûkolika málo pﬁípadech na zdÛraznûní absence jeho
rozhodovací diskrece v dané vûci, nejzﬁetelnûji v pﬁípadû
rozpou‰tûní Poslanecké snûmovny podle ãlánku 35 – podle jeho
odstavce 1 prezident republiky poslaneckou snûmovnu „mÛÏe
rozpustit“, podle jeho odstavce 2 ji „rozpustí“. Odstavec 2
nicménû do Ústavy vloÏila aÏ novelizace ústavním zákonem
ã. 319/2009 Sb. Za takto dokonavé lze sloveso „jmenuje“
povaÏovat pouze v ãlánku 68 odst. 4 vûta druhá, podle které
„jmenuje prezident republiky pﬁedsedu vlády na návrh pﬁedsedy
Poslanecké snûmovny“.
Stejnû tak je z hlediska této anal˘zy bezv˘znamn˘ ojedinûl˘
v˘skyt trpného rodu – ãlánek 93 odst. 1 v návaznosti
na ãlánek 63 odst. 1 písm. i) tak stanoví, Ïe „soudce je
jmenován do funkce prezidentem republiky“.
Prost˘ pohled do dûjin ãeského a ãeskoslovenského ústavního
v˘voje dokládá, Ïe úprava pﬁijímání a povûﬁování diplomatÛ je
zhruba stejnû nepﬁesná jiÏ sto let.
Pohled do diplomatického práva naopak osvûtlí pravdûpodobn˘
pÛvod tohoto rozdílu: VídeÀská úmluva o diplomatick˘ch stycích
z roku 1961, vyhlá‰ena pod ã. 157/1964 Sb., pouÏívá ve vztahu
k vedoucím zastupitelsk˘ch misí (v dikci dobového pﬁekladu
„‰éfÛm misí“) sloveso „povûﬁit“, ve vztahu k ostatnímu
diplomatickému personálu sloveso „jmenovat“.
âesk˘ text se pﬁitom jiÏ na úrovni pﬁekladu prohﬁe‰uje proti
Wintrovû zásadû terminologické jednoty (J3), neboÈ slovesem
„povûﬁit“ pﬁekládá (vezmeme-li za základ autentick˘ text
francouzsk˘) jak sloveso accréditer, pouÏívané v Úmluvû právû
na oznaãení povûﬁení vedoucího zastupitelské mise, tak sloveso
charger [v ãl. 1 písm. a), “ ‘‰éf mise’ je osoba povûﬁená
vysílajícím státem, aby vykonávala povinnosti spojené s touto
funkcí;“] a confier (ãl. 41 odst. 2, „V‰echna úﬁední jednání
s pﬁijímajícím státem, jimiÏ je mise povûﬁena státem
vysílajícím...“), pﬁiãemÏ jednou je pouÏito i v obratu „povûﬁen
vedením“, jemuÏ ve francouzské verzi odpovídá obrat pour gérer
(ãl. 19 odst. 2, „ãlen administrativního a technického personálu,
kter˘ bude povûﬁen vedením bûÏn˘ch administrativních
záleÏitostí mise“).
TotéÏ v‰ak lze ﬁíct o slovesu „jmenovat“: pouÏívá se na pﬁeklad
jak slovesa nommer (ãl. 7, „mÛÏe vysílající stát volnû jmenovat
ãleny personální mise“; slovem „jmenování“ se vÏdy pﬁekládá
nomination), tak slovesa affecter (ãl. 5 odst. 1, „vysílající stát
mÛÏe ... jmenovat jakéhokoliv ãlena diplomatického personálu“)
a choisir (ãl. 8 odst. 2, „ãlenové diplomatického personálu mise
nesmûjí b˘t jmenováni z ﬁad obãanÛ pﬁijímajícího státu“). JelikoÏ
se sloveso „jmenovat“ vyskytuje v ãeském textu Úmluvy právû
tﬁikrát, pouÏívá se pokaÏdé na pﬁeklad jiného slovesa.
V pﬁípadû pravomoci svolat zasedání Senátu podle
pﬁechodného ustanovení v ãlánku 107 odst. 2 do‰lo k její
konzumaci po prvních volbách do této komory Parlamentu âR.
Ke gramatickému rozli‰ení dochází toliko v rámci úpravy této
pravomoci – srov. ãl. 35 odst. 1 a 2, a také text poznámky pod
ãarou ã. 15 k této stati.
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ce obou základních ustanovení, pﬁípadnû skuteãnost, Ïe v prvním pﬁípadû mÛÏe prezident republiky na vládu ãi její ãleny pﬁenést pouze ãást
své pﬁíslu‰né pravomoci, tedy sjednávání, nikoli v‰ak i ratifikaci mezinárodních smluv? Nebo
se nám ústavodárce snaÏí sdûlit nûco víc? Zejména v‰ak obû tato ustanovení pﬁímo vybízejí
k zamy‰lení nad tím, zda a v jakém rozsahu mÛÏe prezident republiky pravomoci, které jsou
mu svûﬁeny, delegovat na jiné orgány. Pﬁitom
v‰ak rozhodnû nedávají jednoznaãnou odpovûì:
zatímco v prvním pﬁípadû (sjednávání mezinárodních smluv) je delegování této pravomoci
formulováno explicitnû jako zvlá‰tní pravomoc
(„mÛÏe pﬁenést“), druhé zmiÀované ustanovení
jen jaksi mimodûk poãítá s dÛsledky takovéto
delegace (zde doslova „zmocnûní“), jakoby
moÏnost zmocnit k v˘konu pravomoci jin˘ orgán byla bytostnou souãástí dané pravomoci.
Prost˘ pohled do textu Ústavy nás tak i zde nechává v bezradnosti.19
V katalogu pravomocí prezidenta republiky
nám nicménû zb˘vá je‰tû posledních nûkolik poloÏek. V‰echny – z hlediska interpretace ústavního textu – mimoﬁádnû zajímavé. Na prvním
místû jde o pravomoci v oblasti udûlování rÛzn˘ch typÛ milostí, které ústavní zákon
ã. 71/2012 Sb. rozdûlil na kontrasignované a nekontrasignované pravomoci. Prezident republiky tedy (sám) „odpou‰tí“ a „zmírÀuje“ soudem
uloÏené tresty a „zahlazuje“ odsouzení, v souãinnosti s vládou pak „naﬁizuje“ nezahajovat
trestní ﬁízení, pﬁípadnû nepokraãovat v zahájeném trestním ﬁízení. Na formulaci tûchto pravomocí zaujme zejména to, Ïe se v zásadû nijak
neodli‰uje od formulace pravomocí zmínûn˘ch
jiÏ v˘‰e. Ze samotného textu tak lze nab˘t dojmu, jakoby odpou‰tûní ãi zmírÀování trestÛ
a naﬁizování, aby se trestní ﬁízení nezahajovalo
nebo v zahájeném trestním ﬁízení nepokraãovalo,
bylo stejnou souãástí v˘konu veﬁejné moci jako
jmenování vlády ãi sjednávání mezinárodních
smluv, nebo Ïe by zahlazování odsouzení mûlo
b˘t stejnû v˘sadním prerogativem prezidenta
republiky jako vyhla‰ování voleb nebo udûlování státních vyznamenání. I elementární znalost základÛ trestního práva pﬁitom staãí
k poznání, Ïe pouÏívání v‰ech forem milostí není pﬁirozenou souãástí uplatÀování trestního
práva, ale spí‰e v˘jimkou z nûj, jeho popﬁením
v individuálním pﬁípadû. Naopak zahlazování
odsouzení není podobnou v˘jimkou, ale bûÏnou
a pﬁirozenou souãástí aplikace trestního práva,
která je v kompetenci obecn˘ch soudÛ stejnû jako rozhodování o vinû a trestu.20 Ze samotného
textu Ústavy v‰ak tyto rozdíly nijak nepoznáme.
V tomto textu nám nyní zb˘vá je‰tû nûkolik
pravomocí prezidenta republiky. Pﬁednû jde
28
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o dvû pravomoci související s jeho postavením
hlavy státu (ãl. 54 odst. 1): prezident republiky
„zastupuje“ stát navenek a „je“ (sic!) vrchním
velitelem ozbrojen˘ch sil, pﬁiãemÏ v obou pﬁípadech jde o kontrasignované pravomoci. ZaráÏející je pﬁedev‰ím formulace druhé z nich, a to
zejména v kombinaci s tím, jaká formulace se
v Ústavû pouÏívá pro vyjádﬁení nutné souãinnosti (kontrasignace) vlády s v˘konem tûchto
pravomocí. Je-li totiÏ pravomocí prezidenta republiky „b˘t“ vrchním velitelem ozbrojen˘ch
sil, je Ústava zcela nejasná v tom smyslu, co Ïe
je ono „rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavce 1“ [zde tedy podle ãlánku 63
odst. 1 písm. c)], které „vyÏaduje ke své platnosti spolupodpis pﬁedsedy vlády nebo jím povûﬁeného ãlena vlády“. Podobné pochybnosti
ov‰em lze vznést i vÛãi první z tûchto pravomocí: jaká rozhodnutí pﬁijímá prezident republiky pﬁi „zastupování státu navenek“ – jaká jiná
neÏ rozhodnutí, kter˘m se speciálnû vûnují dal‰í poloÏky seznamu pravomocí podle ãlánku 63
(sjednávání a ratifikace mezinárodních smluv,
a pﬁijímání, povûﬁování a odvolávání vedoucích
zastupitelsk˘ch misí)?21

Slova navíc
NeÏ se dostaneme k posledním dvûma pravomocím explicitnû uveden˘m v seznamech
v ãláncích 62 a 63 Ústavy, podívejme se je‰tû také na generální klauzuli o dal‰ích pravomocích
svûﬁen˘ch prezidentu republiky dal‰ími zákony, která je uvedena v ãlánku 63 odst. 2. Podle
ní „prezidentovi republiky pﬁíslu‰í vykonávat
i pravomoci, které nejsou v˘slovnû v ústavním
zákonû uvedeny, stanoví-li tak zákon“. Text
Ústavy zde nepouÏívá prost˘ indikativ jako ve
vût‰inû pﬁedchozích pﬁípadÛ (jmenuje, podepisuje, zastupuje), ale uchyluje se k vazbû infinitivu
plnov˘znamového slovesa (zde „vykonávat“)
se slovesem modálním. S ní jsme se setkali jiÏ
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Prost˘ pohled do ústavní historie zase odhaluje, Ïe formulace
obou zmiÀovan˘ch pravomocí a v˘jimek z nich je v tûchto
ohledech stejná jiÏ od Ústavy 9. kvûtna z roku 1948.
V dobû vzniku Ústavy ji upravovaly § 69 a § 70 zákona ã.
140/1961 Sb., trestního zákona, po rekodifikaci ji upravuje hlava
VI ãásti první, tedy § 105 a § 106, zákona ã. 40/2009 Sb.,
trestního zákoníku.
Jako moÏn˘ pﬁíklad se nabízí hlasování prezidenta republiky
v kolektivních orgánech nadstátních a mezinárodních organizací
(typicky v Radû EU, ale také pﬁípadnû v Radû bezpeãnosti
OSN, pﬁípadnû v jiném tûlesu, jehoÏ jednání se mohou úãastnit
hlavy státÛ). Je v‰ak takov˘to podíl na tvorbû rozhodnutí jiného
orgánu také rozhodnutím? TûÏko ﬁíct, a do znaãné míry to bude
záviset i na podobû konkrétního rozhodnutí. Dikce Ústavy v‰ak
dává vládû pádn˘ argument k tomu, aby pﬁi tom od prezidenta
vyÏadovala souãinnost prezidenta republiky a vlády.
Pokud bychom ãistû jazykov˘ v˘klad opustili, lze odkázat na
recentní pﬁehlednou studii J. Syllové vûnovanou právû
problematice zahraniãnûpolitick˘ch pravomocí prezidenta
republiky: SYLLOVÁ, J. Vliv pﬁímé prezidentské volby na
celistvost zahraniãní politiky âeské republiky. AUC–Iuridica,
2012, ã. 4/2011, str. 43–52, zejm. str. 46 an.
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pﬁi v˘jimce v oblasti sjednávání mezinárodních
smluv, které prezident republiky „mÛÏe delegovat“ na vládu a její ãleny. Zde v‰ak o Ïádnou v˘jimku nejde, v˘znam vût „prezidentu republiky
pﬁíslu‰í vykonávat pravomoci“ a „prezident republiky vykonává pravomoci“ je velmi podobn˘, ne-li totoÏn˘. DÛvod pouÏití modálního
slovesa, které v˘znam pﬁíslu‰ného plnov˘znamového slovesa nijak znatelnû nemûní, je tak
opût zahalen tajemstvím.22
Na závûr nám zbyly dvû pravomoci prezidenta republiky, které jsou v Ústavû vyjádﬁeny
s pomocí jiného modálního slovesa: prezident
republiky tak „má právo vrátit Parlamentu“
s odÛvodnûním (ãl. 50 odst. 1) svého nesouhlasu zákon vyjma zákona ústavního, a taktéÏ „má
právo vyhlásit amnestii“. Formulace tûchto pravomocí se tak podobá formulaci zvlá‰tních
oprávnûní prezidenta republiky t˘kajících se jeho úãasti na v‰ech (tedy i neveﬁejn˘ch) schÛzích
vlády a obou komor Parlamentu, a také jejich
orgánÛ, v ãlánku 64. Ve v‰ech tûchto pﬁípadech
nejde o formulaci zrovna nejvhodnûj‰í, neboÈ se
v ní pravomoci prezidenta republiky jakoÏto
pﬁedstavitele veﬁejné (státní) moci smû‰ují se
subjektivními oprávnûními individuální osoby,
pro která se tradiãnû pouÏívá pojem „právo“.23
V tûchto pﬁípadech pﬁitom zjevnû nejde o omezení ãi specifikaci moÏnosti jednání jednotlivce
(ãl. 2 odst. 4), ale o vymezení zpÛsobu vykonávání ãásti veﬁejné (státní) moci v pﬁimûﬁenû konkretizovan˘ch pﬁípadech (ãl. 2 odst. 3).
V pﬁípadû zvlá‰tních oprávnûní podle ãlánku 64
a v pﬁípadû pravomoci vracet Parlamentu zákony [ãl. 62 písm. h) a ãl. 50 odst. 1] to v‰ak pﬁíli‰
nevadí, neboÈ nejde o plnohodnotné pravomoci
spoãívající ve vykonávání veﬁejné (státní) moci
jako takové, ale spí‰e o jakási procesní oprávnûní t˘kající se tvorby mocenské vÛle („politiky“),
pﬁiãemÏ vykonávání veﬁejné (státní) moci je
teprve jejím vyjádﬁením.

viduální milosti (která v pﬁípadû agraciace a rehabilitace nepodléhá kontrasignaci) se v Ústavû nepouÏívá obratu „má právo“, ale podobnû jako pﬁi
vût‰inû ostatních pravomocí prostého indikativu
(„odpou‰tí“, „zmírÀuje“, „zahlazuje“). Z formulaãního hlediska je tak vlastnû v‰echno obrácenû.
Toto ustanovení v‰ak mate i v dal‰ím ohledu.
Amnestií se v právním, ale v zásadû i v bûÏném
jazyce rozumí hromadné udûlení milosti osobám urãen˘m pouze obecn˘mi znaky – na rozdíl od milosti udûlované konkrétní, pﬁesnû
urãené osobû. Amnestijní akt tak nemá charakter rozhodnutí s individuálnû urãen˘m adresátem resp. beneficientem, a jde tak spí‰e o jak˘si
kvazinormativní akt.24 Normativní a kvazinormativní akty se pﬁitom (slovy samotné Ústavy)
pﬁijímají, podepisují, ratifikují, vyslovuje se s nimi souhlas – nikde v‰ak nenajdeme moÏnost takov˘to akt „udûlit“. Podle ústavy se „udûluje“
slovo ãlenovi vlády (ãl. 38 odst. 1) a prezidentovi republiky (ãl. 64 odst. 1) na schÛzi kterékoli
komory Parlamentu, kdykoli o to poÏádá,
a udûluje se také (z rukou prezidenta republiky,
nezmocní-li k tomu jin˘ orgán, jak jsme jiÏ vidûli) státní vyznamenání. Ve v‰ech tûchto pﬁípadech je v‰ak v souladu s bûÏn˘m jazykem25
zﬁejmé nejen to, co se udûluje (slovo, státní vyznamenání), ale také komu (ãlenovi vlády, prezidentovi republiky, vyznamenané osobû).
Komu se v‰ak „udûluje“ amnestie, je-li jejím pojmov˘m znakem právû absence individualizovaného pﬁíjemce resp. beneficienta? Odpovûì je
nasnadû: nikomu, jde o zjevnou (a, nutno dodat,
tradiãní26) formulaãní chybu ãi nedÛslednost
textu Ústavy, odhalitelnou jiÏ na úrovni elementárního jazykového v˘kladu.

„...má právo udûlovat amnestii“

24

Mnohem nevhodnûj‰í je v‰ak pouÏití této formulace v pﬁípadû pravomoci vyhla‰ovat amnestii [ãl. 63 odst. 1 písm. k)], kde jiÏ o skuteãn˘
v˘kon veﬁejné moci jde. Toto ustanovení samotné pﬁitom vlastnû „klame tûlem“: aãkoli svou
formulací budí dojem, Ïe jde o individuální
oprávnûní prezidenta republiky, jiÏ ze systematického kontextu jednoznaãnû plyne, Ïe skuteãnû jde o v˘kon veﬁejné (státní) moci. Toto
ustanovení totiÏ spadá do reÏimu ãlánku 63
odst. 3, tedy rozhodnutí pﬁijaté na jeho základû
podléhá spolupodpisu pﬁedsedy vlády nebo jím
povûﬁeného ãlena vlády. Zde lze rovnûÏ pﬁipomenout, Ïe v pﬁípadû pravomoci udûlovat indi-
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A opût jej lze vysvûtlit historicky, pohledem do Ústavy z roku
1960, respektive ústavního zákona o ãeskoslovenské federaci
z roku 1968 (i souãasná Ústava âR zde totiÏ mluví o „ústavním
zákonû“).
K tûm se nejvíce blíÏí abdikaãní oprávnûní, které je v ãlánku 61
formulováno slovy „prezident republiky se mÛÏe vzdát svého
úﬁadu“.
Dobr˘ pﬁehled diskuse o tom, zda amnestijní rozhodnutí je ãi
není normativním aktem, obsahuje usnesení pléna Ústavního
soudu sp. zn. Pl. ÚS 4/13 z 5. bﬁezna 2013 (v ãásti IV.A, bodech
13–20) a odli‰né stanovisko soudkynû Ivany JanÛ k tomuto
usnesení (v ãásti II). Pro úãely na‰eho zkoumání je v‰ak
nerozhodné, zda amnestijní rozhodnutí je ãi není normativním
aktem (právním pﬁedpisem) pﬁezkoumateln˘m Ústavním
soudem – podstatnûj‰í je, Ïe i jiné sporné kvazinormativní
rozhodnutí prezidenta republiky zmiÀované v tomto usnesení
(rozhodnutí o vyhlá‰ení voleb do Poslanecké snûmovny) se
vyhla‰uje, a ne udûluje.
Slovník spisovné ãe‰tiny pro ‰koly a veﬁejnost (Academia 2003)
uvádí u slova „udûlit“ v˘znam „(ze své pravomoci ap.) dát jako
právo, dar“ a jako pﬁíklady pouÏití obraty „udûlit pochvalu, dÛtku,
ﬁád, milost, státní obãanství„.
Tradice sahá aÏ do Rakouského císaﬁství. Základní zákon státní,
dan˘ dne 21. prosince 1867, o moci soudcovské – ã. 117 ve
svém ãlánku 13 stanoví, Ïe „Císaﬁ má právo, dávati amnestii...“
(to podle ãeského úﬁedního pﬁekladu, v závazném nûmeckém
znûní „Der Kaiser hat das Recht Amnestie zu ertheilen...“).
Sloveso „udíleti“ pak v souvislosti s amnestií pouÏívá Ústavní
listina z roku 1920 (v § 103 odst. 1), Ústava 9. kvûtna z roku
1948 (v § 74 odst. 1 bod 11), Ústava âSSR z roku 1960
(v ãl. 62 odst. 1 bod 10) i Ústavní zákon o ãeskoslovenské
federaci z roku 1968 [v ãl. 61 odst. 1 písm. j)]. Jenom na okraj
pak lze zmínit, Ïe stejnou formulaci pouÏívá i souãasná Ústava SR
[v ãl. 102 písm. i)] a v ãl. 121 v pﬁípadû pﬁestupkové amnestie
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Závûry a pouãení z textu
a kontextu
Právû toto poslednû zmiÀované ustanovení je
tak moÏná nejzﬁetelnûj‰ím klíãem k pochopení
toho, jak k jazykovému v˘kladu Ústavy (ale i jazykovému v˘kladu obecnû) pﬁistupovat. Pozornému ãtenáﬁi zjevnû a takﬁka v˘slovnû ukazuje,
Ïe na samotn˘ a izolovan˘ text jednotliv˘ch
ustanovení Ústavy není spoleh, a pobízí jej tak
k zohledÀování souvislostí, do nichÏ je tento
text vﬁazen. Jak je vidût v pﬁípadû vedoucích zastupitelsk˘ch misí, nelze se pﬁitom omezovat
nejen pouze na kontext samotné Ústavy, ale ani
na kontext ‰ir‰ího ústavního ãi právního ﬁádu.
Je naopak nezbytné vykládat text Ústavy s porozumûním jednotliv˘m institutÛm, na které se ãasto pouze zkratkovitû odvolává. Pouze tak lze
dostát nejenom obecn˘m a ideálním zásadám v˘kladu právních norem, ale (zejména v konkrétním
pﬁípadû Ústavy) také konkrétním postulátÛm vymezujícím charakter ãeské státnosti a státní moci,
kter˘mi je tento vykládan˘ text uveden.27
Tyto závûry lze ov‰em zobecnit na v˘klad
právních pﬁedpisÛ obecnû. Vykazuje-li takovéto
nedostatky i text relativnû koncizní, pﬁehledn˘,
nepodléhající ãast˘m zmûnám, kter˘ je v˘sledkem relativnû odborné pﬁípravné práce, tím spí‰e bude pﬁinejmen‰ím stejnû „nespolehliv˘“
i text právních pﬁedpisÛ bûÏn˘ch, které kvÛli
eklektické podobû recentního legislativního
procesu konciznost a pﬁehlednost pohﬁíchu obvykle postrádají. Jde v‰ak skuteãnû o „nedostatky“ textu právního pﬁedpisu? VÏdyÈ jiÏ Platón
si v‰iml, Ïe psan˘ text sice budí velká oãekávání (je „jako Ïiv˘“), pﬁi podrobnûj‰ím pátrání po
smyslu v‰ak pouze „velmi velebnû mlãí“ – vÏdy
potﬁebuje pomoc zvenãí, protoÏe „sám není
schopen ani se ubránit ani si pomoci“.28 Právû
s tímto „velebn˘m mlãením“ jsme se pﬁi ãtení
ustanovení Ústavy vûnovan˘ch pravomocím
prezidenta setkali na nûkolika místech.
I samotn˘ právní pﬁedpis nás tak vede k tomu, Ïe jeho v˘znam nelze hledat pouze v izolovaném textu jeho ustanovení, ale Ïe pro
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adekvátní v˘klad pﬁedpisu je naopak potﬁeba
jeho text ãíst ve svûtle okolností a v˘znamÛ, na
které se toliko implicitnû odkazuje. ZdÛraznûme zde slovo „adekvátní“: teprve zohledÀujeme-li pﬁi v˘kladu právního pﬁedpisu ‰ir‰í
v˘znamov˘ kontext jeho textu, lze totiÏ mluvit
o v˘kladu tomuto textu odpovídajícím. V˘klad,
kter˘ by ‰ir‰í kontext ignoroval, by byl naopak
nejenom neadekvátní, ale nûkdy také v rozporu
s textem samotn˘m ãi jeho (jinou) ãástí (jako ve
v˘‰e uvedeném pﬁípadû v˘kladu amnestijní
pravomoci jako osobního oprávnûní na základû
pouÏitého slovesa „má právo“), nebo se základními a nesporn˘mi prvky právního ﬁádu ãi jeho
dílãího odvûtví (jako ve v˘‰e zmiÀovaném pﬁípadû pravomocí v oblasti udûlování milosti,
které lze z textu samotném interpretovat jednak
jako bûÏnou, nikoli v˘jimeãnou pravomoc, jednak jako v˘sadní prerogativ hlavy státu – coÏ je
v právním státû v pﬁípadû zahlazování odsouzení stûÏí pﬁedstavitelné). Takov˘ v˘klad b˘vá
nûkdy oznaãován za projev formalismu.29 A aãkoli v tomto pﬁípadû (na rozdíl od mnoha jin˘ch) má toto oznaãení i jin˘ obsah neÏ ostﬁeji
vyjádﬁen˘ vûcn˘ nesouhlas s pﬁedloÏen˘m v˘kladem, nepovaÏuji jej za pﬁiléhavé ani uÏiteãné.
V˘klad ignorující kontext je moÏná formalistick˘, zejména je ale ‰patn˘ a neodpovídá ani tomu textu, kter˘m se za‰tiÈuje.
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„udûlované“ vládou. Ústava váleãného Slovenského státu se
tomu vyh˘bá tím, Ïe mluví pouze o udûlování milosti (v § 72)
Napﬁ. „âeská republika je svrchovan˘, jednotn˘ a demokratick˘
právní stát zaloÏen˘ na úctû k právÛm a svobodám ãlovûka
a obãana“ (ãl. 1 odst. 1), „Státní moc slouÏí v‰em obãanÛm a lze
ji uplatÀovat jen v pﬁípadech, v mezích a zpÛsoby, které stanoví
zákon“ (ãl. 2 odst. 3), „jako svobodn˘ a demokratick˘ stát,
zaloÏen˘ na úctû k lidsk˘m právÛm a na zásadách obãanské
spoleãnosti,“ „jako souãást rodiny evropsk˘ch a svûtov˘ch
demokracií,“ a „odhodláni ﬁídit se v‰emi osvûdãen˘mi principy
právního státu“ (preambule).
PLATÓN Faidros, 257d-e (citováno dle pﬁekladu F.
NOVOTNÉHO – PLATÓN Spisy II. OIKOYMENH. Praha 2003,
str. 278)
Formalismu v právu – a to jak historickému v˘voji diskuse tento
(veskrze kritick˘) pojem pouÏívající, tak pokusu o pﬁekonání
nedostatkÛ tímto pojmem obvykle oznaãovan˘ch – jsem se
obsáhle vûnoval ve své disertaãní práci (BREZINA. P.
Formalismus v právu. Disertaãní práce. Vedoucí práce Zdenûk
Kühn. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 2014, online
k dispozici na adrese https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/11946
nebo http://bit.ly/formalismus, nav‰tíveno 30. 7. 2014). Do tisku
se tato práce pﬁipravuje.

