
Za souãasného stavu ãast˘ch zmûn a nadpro-
dukce právních pfiedpisÛ hrají soudní rozhodnu-
tí i v kontinentálním typu právní kultury velmi
v˘znamnou roli pfii stanovování, co je po právu.
Pfii fie‰ení obtíÏn˘ch pfiípadÛ aplikace práva se
tak jejich úloha do jisté míry podobá soudÛm
v systému common law, coÏ vede nûkteré autory
k úvahám o existenci urãité varianty soudcov-
ského práva i na evropském kontinentû. K tûmto
autorÛm se pfiipojil svou nejnovûj‰í knihou od-
born˘ asistent na katedfie teorie práva Právnické
fakulty Trnavské univerzity Marek Káãer.

Kniha je rozdûlena do ãtyfi kapitol s názvy:
pramen, dÛvod, fakt a politika. JiÏ z názvÛ vy-
pl˘vá, Ïe kaÏdá kapitola sleduje úlohu soudní
judikatury z jiného úhlu pohledu, a autorÛv po-
hled na funkci soudních rozhodnutí vynikne aÏ
spojením rozdíln˘ch argumentÛ ze v‰ech tûchto
kapitol do jednoho celku. Nutno hned na zaãát-
ku zmínit, Ïe hloubkou zpracování i obrovsk˘m
rozhledem, pokud jde o klasická i moderní
právnûteoretická i právnûfilosofická pojednání,
patfií podle mého názoru tato kniha k nejkvalit-
nûj‰ím, které na poli obecné právní teorie za po-
sledních nûkolik let v âeské republice nebo na
Slovensku vy‰ly.

Hned v úvodu jsme konfrontováni pfiímo
s hlavní autorovou tezí spoãívající v pfiipodob-
Àování judikatury v kontinentálním systému
a v common law. Tento závûr v‰ak neplyne 
z intuitivního pojetí zv˘‰ení role judikatury
v posledních desetiletích, n˘brÏ z anal˘zy 
teoretického pojmu pramene práva a z praxe
soudních orgánÛ, které s judikaturou jako s pra-
menem práva pracují. Pohled na soudní roz-
hodnutí jako na pramen práva závisí podle
autora na dvou kritériích: za prvé jde o to, z ãe-
ho soud závûry svého rozhodnutí vyvozuje. Po-
kud se jedná o zákon, soud právo nevytváfií,
a tudíÏ jeho rozhodnutí nejsou pramenem prá-
va, pouze v˘sledkem jeho aplikace. V opaãném
pfiípadû, kdy soud právo vytváfií, je k uznání
soudního rozhodnutí jako pramene práva navíc

potfieba, aby toto rozhodnutí bylo obecnû zá-
vazné. Pojmu závaznosti se autor vûnuje v dru-
hé kapitole knihy. V ní rozli‰uje závaznost
vûcnou (závaznost z povahy vûci), tedy vlastnû
pfiesvûdãivost o tom, Ïe urãité rozhodnutí je ro-
zumné, Ïádoucí, a závaznost z autority (vychá-
zející z postavení orgánu, kter˘ rozhodnutí
vydává). Podle autora v sobû kaÏd˘ pramen prá-
va spojuje v urãité mífie oba v˘‰e zmínûné druhy
závaznosti. Dokládá to i na pfiípadu právního
pfiedpisu, kter˘ má aspiraci na racionalitu v nûm
stanoven˘ch pravidel. TaktéÏ soudní rozhodnu-
tí v zemích common law není vázané pouze na
postavení soudu, které rozhodnutí vydal. Svou
závaznost odvozuje rovnûÏ od pfiesvûdãivosti
v nûm obsaÏen˘ch argumentÛ. Nadto soudy
i pfii vydávání precedentÛ usilují o vyvolání do-
jmu, Ïe rozhodly podle pfiedem dan˘ch pravidel
(v zemích common law jde o deklaratorní teorii
soudního rozhodnutí – s. 157).

V kapitole o faktu rozvíjí autor nejprve pro-
blematiku kontrafakticity norem. Vzhledem
k tomu, Ïe pfii aplikaci práva vstupují do hry
i mimoprávní faktory, uvaÏuje autor o tom, Ïe
v ojedinûl˘ch pfiípadech mohou normy b˘t fak-
ty ovlivÀovány, ãi pfiímo z nich vznikat (teze
o normativní síle fakticity). Velice zajímavé je
pak rozvinutí problematiky kognitivní disonan-
ce, tedy stavu, kdy se morální pfiesvûdãení
soudce-interpreta nekryje s poÏadovan˘m v˘-
sledkem aplikace práva. Podle autora tak soud-
ce mÛÏe „vytûsÀovat vliv sv˘ch subjektivních
pfiedstav pfii vlastním rozhodování a pfiesvûdãit
sám sebe, Ïe aplikuje normativní text“ (s. 128).
¤e‰ením, kdy soudce odstraní tuto kognitivní
disonanci zmûnou právní normy, resp. dezin-
terpretací práva, je podle autora rovnûÏ pfiíkla-
dem vzniku norem z faktÛ.
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V kapitole o soudním rozhodování a politice
autor rozvíjí známou problematiku, proslave-
nou v díle amerického ústavního teoretika Ale-
xandra Bickela The Least Dangerous Branch:
The Supreme Court at the Bar of Politics z roku
1962: problém soudního rozhodování bez ohle-
du na vÛli vût‰iny (counter-majoritarian pro-
blem). Ten fie‰í, jak˘m zpÛsobem lze smífiit dvû
protichÛdné tendence: na jedné stranû vÛli vût-
‰iny, projevující se v pfiijímání zákonÛ, které
mají slouÏit k uspokojování aktuálních potfieb
obyvatel, a na druhé stranû soudní kontroly, je-
jímÏ cílem je chránit hodnoty ústavnosti. Tento
problém b˘vá ilustrován zejména na situaci
ústavního pfiezkumu, kdy soud ru‰í zákony pfii-
jaté v demokratickém procesu. Navazující pro-
blematikou popisovanou M. Káãerem je
moÏnost ústavního pfiezkumu ústavních zákonÛ
(pfiirozenû ve své knize zmiÀuje i praxi ãeského
Ústavního soudu), kde jde v podstatû o problém
stfietu soudce v roli ochránce materiálního jádra
ústavy a ústavodárce. SvÛj pohled na danou
problematiku autor srovnává s argumenty
R. Procházky, kter˘ soud nepovaÏuje za vhodn˘
orgán k deklarování protiústavnosti zmûn ústa-
vy, namísto toho by mûl zasáhnout lid prostfied-
nictvím práva na odpor (jde o závûr z jeho díla:
ªud a sudcovia v konstituãnej demokracii, Pl-
zeÀ: Ale‰ âenûk, 2011). M. Káãer naproti tomu
zastává názor, Ïe soudní rozhodnutí mÛÏe ná-
sledn˘ odpor legitimizovat, proto se pfiípadné-
mu zásahu ze strany ústavního soudu nebrání.
Musí v‰ak jít o zcela mimofiádnou situaci, kdy
by akt ústavodárné moci odstraÀoval demokra-
tick˘ fiád lidsk˘ch práv a základních svobod.

V recenzované monografii stojí za samostat-
nou zmínku bohaté odkazy na díla v˘znam-
n˘ch autorÛ t˘kající se problematiky pramenÛ
práva a specificky soudních rozhodnutí. Autor
napfi. velmi pfiesvûdãivû popisuje rozdíly mezi
základní normou H. Kelsena a základním pra-
vidlem uznání H. L. A. Harta, pfiedpoklady exi-
stence právního systému u J. Raze anebo fiadu
dûl autorÛ hlásících se ke ‰kole skandinávského
právního realismu, s níÏ je autor zjevnû v˘bor-
nû obeznámen. Stranou nezÛstává ani diskuse
v odborné ãeské a slovenské literatufie (R. Pro-
cházka, Z. Kühn, J. Svák, J. Prusák).

UvaÏujeme-li o úloze soudÛ pfii ústavním
pfiezkumu, po mém soudu hraje dÛleÏitou roli
i akceptace soudních rozhodnutí ze strany spo-
leãnosti, která souvisí i s mírou dÛvûry obãanÛ
v soudní moc. Ta mohla b˘t jedním z dÛvodÛ,
proã byl napfiíklad v âeské republice v zásadû
pfiijat zásah Ústavního soudu ru‰ící ústavní zá-
kon o zkrácení volebního období Poslanecké
snûmovny. Ústavní soud se dlouhodobû tû‰í
vût‰í dÛvûfie neÏ poslanci, ktefií jsou vnímáni ze-
jména v posledních letech jako prosazovatelé

zájmÛ politick˘ch stran ãi zájmov˘ch skupin
spí‰e neÏ zájmÛ voliãÛ.

Jednou ze zásadních otázek, která po pfieãte-
ní knihy zÛstává, je adekvátnost pfiipodobÀová-
ní precedentu v systému common law
a soudního rozhodnutí nejvy‰‰í soudní instance
v zemi s kontinentálním právním systémem,
které aspiruje na prospektivní pÛsobení.2 Jakko-
liv lze souhlasit s tím, Ïe nûkterá soudní roz-
hodnutí ze státÛ s kontinentální právní
kulturou mohou vykazovat prvky precedentu
nebo aspirovat na autoritativní stanovení obec-
n˘ch normativních závûrÛ, k tomu, aby soudní
rozhodnutí bylo pramenem práva, by musely
ostatní soudy i jiné orgány a osoby s ním jako
s pramenem práva zacházet. Zde podle mého
soudu naráÏíme na empirick˘ problém, kdy
soudy na kontinentu pracují se soudními roz-
hodnutími jinak neÏ soudy v zemích common
law. Zdá se tedy, Ïe pfiíhodnûj‰í pro popis pra-
menÛ práva je diferencovanûj‰í pfiístup Peczeni-
kÛv a jeho známé rozli‰ování must-sources,
should-sources a may-sources of the law.3

Poslední ze struãn˘ch poznámek se t˘ká
právního pluralismu v podmínkách ãlensk˘ch
státÛ EU. Autor popisuje ‰tûpení soudní hierar-
chie (resp. neexistence hierarchické, n˘brÏ hete-
rarchické soustavy nejvy‰‰ích, ústavních,
‰trasburského a lucemburského soudu).4 Pfii-
tom uvádí, Ïe k uznání precedentu není tak zá-
sadní otázka hierarchie soudÛ, jako otázka
argumentaãní pfiesvûdãivosti soudního rozhod-
nutí. Praxe v‰ak ukazuje, Ïe konflikty mezi tû-
mito vrcholn˘mi soudy mohou b˘t zaloÏeny
tím, Ïe oba docházejí pfii fie‰ení obtíÏného pfií-
padu aplikace práva k jinému závûru (pfiiãemÏ
ani jeden soud není pfiesvûdãen odÛvodnûním
druhého) anebo dochází k neshodû ohlednû
normativní pfiednosti právních fiádÛ. Je moÏné
za této situace, která má mnohdy silnû politick˘
podtext, hovofiit o precedenãní závaznosti
soudních rozhodnutí napfi. ‰trasburského sou-
du pro soud lucembursk˘, anebo lucemburské-
ho pro národní ústavní soudy?

Kniha Mareka Káãera ilustruje mnoÏství teo-
rií a autor se v ní nebojí polemizovat s jin˘mi,
a tím vyargumentovat vlastní závûry. Monogra-
fie, byÈ zpracovává ‰iroké téma z rÛzn˘ch po-
hledÛ, nepatfií k nejrozsáhlej‰ím, ale to nic
neubírá na její zajímavosti.
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2 K retrospektivnímu a prospektivnímu pÛsobení soudních
rozhodnutí viz zejm. KÜHN, Z.: Role judikatury v common law
a na evropském kontinentu: srovnání a rozdíly. In: Kühn,
Zdenûk, Bobek, Michal, Polãák, Radim a kol.: Judikatura
a právní argumentace. 2. vyd., Praha: Auditorium, 2013, s. 70
a násl.

3 PECZENIK, A.: On Law and Reason. 2. vyd., Dordrecht, New
York: Springer, 2009, s. 261 a násl.

4 Pro podrobnûj‰í popis tohoto stavu srov. napfi. KRISCH, N.:
Beyond Constitutionalism. The Pluralist Structure of
Postnational Law. Oxford: Oxford University Press, 2010, zejm.
s. 109 a násl.


