
Právní regulace byla vÏdy v˘znamn˘m nástro-
jem prosazování vefiejné moci, jejíÏ konsolidaci
spojujeme s rozvojem vefiejného práva. Ve svém
ãlánku se zamûfiím pouze na moderní vefiejné
právo, a nebudu se tedy zab˘vat pÛsobením ve-
fiejného práva ve stfiedovûk˘ch a star‰ích 
dûjinách.

Cílem pfiíspûvku bude popsat trajektorii v˘vo-
je vefiejného práva a nastínit, jak˘m zpÛsobem
reagovala vefiejnoprávní regulace na doktrínu
lidsk˘ch práv, a naopak, jak se lidskoprávní dog-
matika mûní v závislosti na promûnách vefiejné-
ho práva. Pokud moderní vefiejné právo vzniklo
pfied roz‰ífiením ideje konstitucionalismu, je jas-
né, Ïe v dÛsledku pfiijetí demokratick˘ch ústav
státÛ poskytujících ochranu lidsk˘m právÛm
muselo projít zcela zásadní promûnou. Vznikem
moderních státÛ se v‰ak v˘voj vefiejného práva
nezastavil. Nové impulsy získává zejména pová-
leãnou obnovou ústavnosti v Nûmecku, a zejmé-
na v posledních desetiletích v dÛsledku teorií
popisovan˘ch jako globální konstitucionalis-
mus.2 Promûny vefiejného práva ústící aÏ v exi-
stenci konstitucionalismu a vefiejného práva
mimo státy porovnám s v˘vojem lidskoprávní
doktríny. V závûru se pokusím shrnout celkov˘
dopad promûn vefiejného práva na teorii a praxi
ochrany lidsk˘ch práv, coÏ utvofií ‰ir‰í obraz po-
stavení a funkce lidsk˘ch práv v souãasném
komplexním systému právní regulace. 

Zrod moderního vefiejného
práva

Pojem vefiejného práva je a b˘val v právní teorii
sporn˘. Je tomu tak proto, Ïe tento pojem je pro-
duktem urãité abstrakce pfii popisu metody
právní regulace, nikoliv pojmem popisujícím vûc
ve vnûj‰ím svûtû, kterou by bylo moÏné kriticky
zkoumat.3 Existuje nûkolik kritérií, podle kter˘ch
rÛzní autofii dûlí právo na soukromé a vefiejné,
anebo naopak toto dûlení zcela odmítají.4

Vzhledem k tomu, Ïe spoleãnost, v níÏ má
existovat urãit˘ fiád, nutnû vyÏaduje usmûrÀo-
vání moci, která je v ní vykonávaná, lze konsta-
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tovat, Ïe pokud existuje vefiejná sféra, v níÏ se
uplatÀuje vefiejná moc, existuje vefiejné právo.
Vefiejné právo v urãité podobû tedy lze vnímat
uÏ u nejstar‰ích organizovan˘ch spoleãensk˘ch
útvarÛ, vyznaãujících se pfiekonáváním soukro-
m˘ch (rodov˘ch) vazeb.5 Takovéto vefiejné prá-
vo v nejstar‰ích státních útvarech se v‰ak
diametrálnû od toho souãasného li‰ilo.

Pro úãely zkoumání tématu vlivu právní re-
gulace na lidská práva se nebudu vûnovat an-
tické a stfiedovûké podobû vefiejného práva,
n˘brÏ aÏ základÛm jeho souãasného pojetí. 
Vznik moderního vefiejného práva je podle pfied-
ního britského ústavního teoretika M. Loughlina
spojen se dvûma faktory: prvním je utvofiení se-
kulárního politického uspofiádání opro‰tûného
od náboÏensk˘ch základÛ (ãímÏ dochází k od-
dûlení právního a náboÏenského normativního
systému), tím druh˘m je promûna pojetí vefiejné
moci od moci, která chápe samu sebe pouze ja-
ko „uchovatele“ tradiãních a nemûnn˘ch pomû-
rÛ, k moci, která pfiijímá novou právní regulaci,
a tím mûní spoleãenské pomûry.6 Vefiejné právo
v dne‰ní podobû se tedy mohlo zaãít utváfiet aÏ
v dobû, kdy byl pfiekonán dÛraz na nalézání
„starého“ práva, které má ve spoleãnosti platit
vûãnû, neboÈ se osvûdãilo. Namísto toho se ob-
jevuje obraz panovníka, kter˘ je suverénem
a má neomezenou moc vládnout skrze vytváfie-
ní nov˘ch pravidel.7 Toto období je pozname-
náno rovnûÏ rÛstem v˘znamu úfiednického
aparátu a právní regulace, jejíÏ legitimita je od-
vozována nikoliv od vÛle lidu nebo lidsk˘ch
práv, n˘brÏ od odpovûdnosti panovníka za sa-
lus populi.8

K první promûnû vefiejného práva do‰lo poté,
co byl absolutismus v ideovém sporu s teoriemi
konstitucionalismu postupnû nahrazován v jed-
notliv˘ch státech modelem vládnutí zaloÏeném
na vládû lidu prostfiednictvím ústavy a podfiíze-
ní ve‰keré vefiejné moci (odvozené novû od li-
du) ústavû a zákonÛm. Jednalo se pfiitom o zcela
zásadní promûnu pohledu na legitimitu vefiejné
moci i zpÛsob jejího uplatÀování. V˘znamnou
souãástí novû vznikl˘ch ústav se stala ustano-
vení o lidsk˘ch právech, která v té dobû hrála
pfiedev‰ím úlohu limitÛ vefiejné moci a vefiejno-
právní regulace. Za základní hodnoty prosazo-
vané v demokratick˘ch revolucích lze oznaãit
svobodu (jakoÏto sféru zbavenou donucení ze
strany vefiejné moci) a rovnost (ve smyslu záka-
zu právních privilegií).9

JestliÏe chápeme demokratické revoluce jako
proces stanovení limitÛ vefiejné moci, otázkou
je, zda pfiedstavují zároveÀ oslabování státu.
MÛÏe se sice zdát, Ïe stát, v nûmÏ vládne abso-
lutistick˘ panovník, kter˘ není omezen právem
(princeps legibus solutus est), je silnûj‰í neÏ stát

vze‰l˘ z demokratick˘ch revolucí, kde je vefiej-
ná moc limitována ústavou a zákony. Jak v‰ak
poznamenává skotsk˘ ústavní teoretik C.
Thornhill, demokratické revoluce pfiinesly vût‰í
konsolidaci vefiejné moci. Vefiejná moc legitimi-
zovaná mimo jiné garancí lidsk˘ch práv usnad-
nila spoleãenskou akceptaci pozitivního práva,
a tím nav˘‰ila rezervy politické moci ve státû.10

Nûmeck˘ pováleãn˘
konstitucionalismus

Pokud jsme v pfiípadû v˘‰e zmínûné první pro-
mûny vefiejného práva na pozadí demokratic-
k˘ch revolucí mohli hovofiit o paradigmatickém
obratu v chápání legitimizace vefiejné moci, ná-
sledn˘ v˘voj jiÏ takov˘to zásadní obrat nezna-
menal.11 V tomto ohledu je i souãasné právo
v zásadû produktem demokratick˘ch revolucí.

K jistému v˘voji v pojetí vefiejného práva a,
jak pfiiblíÏíme dále, i lidsk˘ch práv dochází
v nûmeckém pováleãném konstitucionalismu
a pod jeho vlivem v dal‰ích evropsk˘ch a mno-
ha mimoevropsk˘ch státech. Kromû pfietrváva-
jících hodnot svobody a rovnosti se do popfiedí
dostává hodnota lidské dÛstojnosti. Jeden
z aspektÛ lidské dÛstojnosti spoãívá v zaruãení
sociálních práv; tuto my‰lenku prosazoval F. D.
Roosevelt, podle nûhoÏ „chudí lidé nejsou svo-
bodní“.12 Jednotlivec nadan˘ lidskou dÛstoj-
ností má b˘t tak zbaven ekonomické nejistoty
a závislosti, které byly vnímány jako klíãové fak-
tory vzestupu totalitních reÏimÛ v první polovi-
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Ondfiejek, P. – ·ustek, P. a kol.: Filozofické a právnûteoretické
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nû dvacátého století.13 Pováleãn˘ sociální stát se
tak li‰í od svého pfiedchÛdce pfiedev‰ím tím, Ïe
zatímco pfied válkou stát pfiijímal sociální politi-
ky a programy na podporu potfiebn˘ch skupin,
pováleãn˘ stát zakotvuje nároky jednotlivcÛ do
podoby vefiejn˘ch subjektivních práv.14

Pováleãné demokratické státy získávají atri-
but sociální a vyznaãují se vy‰‰ím dÛrazem na
právní regulaci (welfare-regulatory state).15 Pfii
popisu problémÛ sociálního státu hovofií nû-
meck˘ autor G. Teubner o pfietûÏování (overbur-
dening) ãi pfiepínání (overstrain) právního
systému, kter˘ nemá dostatek organizaãních
a mocensk˘ch moÏností fie‰it úkoly, které mu
byly svûfieny.16 V konkrétní rovinû napfi. platí,
Ïe âeská republika má povinnost zajistit ochra-
nu zdraví sv˘ch obãanÛ (ãl. 31 Listiny základ-
ních práv a svobod). MÛÏe ale stát garantovat
skuteãnû v‰em stejnou zdravotní péãi v situaci
omezen˘ch zdrojÛ?17 Z uvedeného je zfiejmé, Ïe
právní systém v sociálním státû se dostává da-
leko ãastûji do konfliktu s jin˘mi spoleãensk˘mi
systémy, zejména s ekonomikou.18

Lidská dÛstojnost v‰ak nepokr˘vala pouze
oblast sociálních práv, mûla dopady na postave-
ní a funkce lidsk˘ch práv v celém právním fiá-
du. Lidská práva jiÏ nebyla pouze negativní
svobody jednotlivce vÛãi státu, n˘brÏ se stala
objektivním fiádem hodnot prozafiujícím cel˘
právní systém.19

Uveden˘ v˘voj v oblasti sociálních práv a ex-
tenzivnû interpretované dÛstojnosti ãlovûka 
odráÏel odli‰n˘ pohled na vztah státu a jednot-
livce nûmecké pováleãné ústavní teorie ve srov-
nání s americkou koncepcí. Ta byla do té doby
dominující a jejím ústfiedním tématem byla oba-
va z ohroÏení svobody jednotlivce státem, resp.
vefiejnou mocí. Nûmecká koncepce naproti to-
mu akcentovala spí‰e organick˘ vztah jednot-
livce a spoleãnosti, kde lidská práva pfiedstavují
jedny z hodnot, na nichÏ je stát postaven a kte-
ré je tfieba chránit.20 Tento projev nûmecké po-
váleãné ústavní kultury dal vzniknout metodû
ústavní argumentace naz˘vané princip propor-
cionality (Verhältnismäßigkeit) spoãívající v po-
mûfiování ãi vyvaÏování základních práv
a vefiejn˘ch zájmÛ.

Vzhledem k tomu, Ïe princip proporcionality
b˘vá povaÏován za rys soudobého právního
státu, b˘vá dáván do souvislosti mimo jiné
s promûnou právní kultury následující po pfie-
chodu státÛ k demokracii. Jedná se o pfiechod
od kultury autority ke kultufie justifikace.21 Au-
torem této my‰lenky je jihoafrick˘ autor E. Mu-
reinik, kter˘ popisoval pfiemûnu právní kultury
Jihoafrické republiky po pfiijetí lidskoprávního
katalogu tamûj‰í ústavy.22 Ve svém ãlánku
„A Bridge to Where?“ uvádí, Ïe pfiechod k demo-

kracii znamenal odklon od autoritáfiského reÏi-
mu, v nûmÏ vláda nemusela obhajovat své kro-
ky pfied obãany, k pojetí tzv. kultury justifikace
(culture of justification).23 Ta znamená, Ïe pod-
mínkou legitimity jakéhokoliv postupu vefiejné
moci musí b˘t ospravedlnûní vÛãi jednotliv-
cÛm, ktefií jsou tímto opatfiením dotãeni.24 Izra-
el‰tí autofii I. Porat a M. Cohen Eliya povaÏují
v˘‰e uvedenou kulturu justifikace za dÛvod,
proã do‰lo k tak masivnímu a rychlému roz‰ífie-
ní principu proporcionality. Právû odÛvodnûní
pfiimûfienosti zásahu do základního práva, kte-
ré je jádrem celé anal˘zy v rámci testu propor-
cionality, totiÏ pfiesnû vystihuje poÏadavky
popisované jako kultura justifikace. V této sou-
vislosti si v˘‰e uvedení autofii rovnûÏ pov‰imli
rozdílu mezi americk˘m a nûmeck˘m konstitu-
cionalismem, kdy ve Spojen˘ch státech americ-
k˘ch zÛstává autorita vefiejn˘ch orgánÛ
nezpochybnitelná, a tak legitimaãní dÛvod vy-
tváfií samotná existence pravomoci vefiejného
orgánu k vydání urãitého rozhodnutí. To je je-
den z dÛvodÛ, pí‰í autofii, proã se ve Spojen˘ch
státech princip proporcionality neprosadil.25

Lidskoprávní nauka

PÛvod lidsk˘ch práv je pfiedmûtem mnoh˘ch
pojednání, fiada z nich povaÏuje za formy pfied-
cházející lidsk˘m právÛm urãitá stfiedovûká 

3/2015 JURISPRUDENCE âLÁNKY

32

13 Ibid.
14 BOUâKOVÁ, P. Rovnost a sociální práva. Praha, 2009, s. 178.
15 Lawrence Friedman povaÏuje za základní atributy regulatorního

sociálního státu mnoÏství právních pravidel a pfiedpisÛ, velikost
byrokracie, a pfievzetí nov˘ch úkolÛ státem. FRIEDMAN, L.
Legal Culture and the Welfare State. In: Teubner, G. (ed.).
Dilemmas of Law in the Welfare State. Berlin, New York, 1988,
s. 13.

16 TEUBNER, G. The Transformation of Law in the Welfare State.
In: Teubner, G. (ed.). Dilemmas of Law in the Welfare State.
Berlin, New York, 1988, s. 6–7.

17 Podrobnû viz ·USTEK, P. – HLAVÁâEK, K. – POVOLNÁ, M.
Právní aspekty racionalizace zdravotní péãe. In: Svoboda, P. –
Ondfiejek, P. – ·ustek, P. a kol. Filozofické a právnûteoretické
aspekty lidsk˘ch práv. Studie z lidsk˘ch práv ã. 4, Praha, 2013,
s. 105–111.

18 TEUBNER, op. cit., s. 7.
19 Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu SRN ze dne 15. ledna

1958 BVerfGE 7, 198 (Lüth). Základy této koncepce byly
zaloÏeny jiÏ v jednom z prvních rozhodnutí Spolkového
ústavního soudu t˘kajícím se zákazu Socialistické fií‰ské strany
(SRP) BVerfGE 2, 1 ze dne 23. fiíjna 1952 (SRP-Verboturteil).

20 COHEN-ELIYA, M. – PORAT, I. Proportionality and
Constitutional Culture. Cambridge, 2013, s. 44 a násl.

21 DYZENHAUS, D. Proportionality and Deference in a Culture of
Justification. In: Huscroft, G. – Miller, B. W. – Webber, G. (eds.).
Proportionality and the Rule of Law. Rights, Justification,
Reasoning. Cambridge, 2014, s. 234 a násl., COHEN-ELIYA –
PORAT, op. cit., s. 111 a násl.

22 MUREINIK, E. „A Bridge to Where?“ Introducing the Interim Bill
of Rights. South African Journal on Human Rights, 1994, 
roã. 10, s. 31–48.

23 Slova z názvu jsou volena zámûrnû, reflektují poslední kapitolu
Prozatímní ústavy Jihoafrické republiky z roku 1994: „Tato
ústava zakládá historick˘ most mezi hluboce rozdûlenou
spoleãností minulosti ... a budoucností zaloÏenou na uznání
lidsk˘ch práv, demokracii a mírovém souÏití v‰ech JihoafriãanÛ
bez ohledu na barvu pleti, rasu, tfiídu, náboÏenství a pohlaví“.

24 GARDBAUM, S. Proportionality and Democratic
Constitutionalism. In: Huscroft, G. – Miller, B. W. – Webber, G.
(eds.). Proportionality and the Rule of Law. Rights, Justification,
Reasoning. Cambridge, 2014, s. 259.

25 COHEN-ELIYA – PORAT, op. cit., s. 103 a násl.



privilegia a v˘sady, která centrální moc posky-
tovala vybran˘m subjektÛm.26 Zrod moderních
katalogÛ základních práv se ãasovû shoduje
s v˘‰e uvedenou promûnou vefiejného práva
provázející vítûzství konstitucionalismu nad ab-
solutismem. Konstitucionalismus je spojen
s pfiedstavou spoleãenské smlouvy, kterou se
obãané podfiizují vefiejné moci, av‰ak stát jim
zároveÀ garantuje jejich svobodu a zaji‰Èuje rov-
nost pfied zákonem. Novû garantovaná základní
práva jsou pfiedev‰ím negativními svobodami, 
tj. sférami, do nichÏ stát nesmí zasahovat. Jak pfii-
pomíná J. Madison: bûhem své fieãi v Kongresu:
„... [A]È jiÏ byla základní práva pfiijata v rÛzn˘ch
státech v jakékoliv formû, jejich hlavním cílem by-
lo omezit a upfiesnit v˘kon státní moci a vyjmout
z pravomoci takové jednání státu, které nesmí ãi-
nit, nebo zpÛsoby jednání, které jsou nepfiípustné.
Mífií v nûkter˘ch pfiípadech na omezení moci v˘-
konné, nûkdy proti zákonodárci, a nûkdy proti
spoleãnosti samotné, neboli, jin˘mi slovy, proti
vût‰inû ve prospûch men‰iny.“27

Roz‰ífiení dimenzí základních práv je spojeno
s nûmeck˘m pováleãn˘m konstitucionalismem,
kter˘ staví do popfiedí hodnotu lidské dÛstoj-
nosti. Úvodní ustanovení Základního zákona
Spolkové republiky Nûmecko z roku 1949 zní
„DÛstojnost ãlovûka je nedotknutelná. Jí dbát
a chránit je povinností celé státní moci.“28

Z koncepce lidské dÛstojnosti, jak jiÏ bylo 
naznaãeno v˘‰e, lze odvodit mnohé nároky jed-
notlivcÛ. Novû prosazovaná ustanovení o soci-
álních právech v ústavách pfiiná‰ejí nové
povinnosti státÛm, neboÈ ta lze vyuÏívat pouze
v pfiípadû, Ïe stát aktivnû koná (koncept pozi-
tivních závazkÛ státÛ je v‰ak moderní lidsko-
právní doktrínou ‰iroce uplatÀován u v‰ech
generací lidsk˘ch práv).

Upfiednostnûní lidské dÛstojnosti pfiiná‰í
i nov˘ pohled na lidská práva. Ta jiÏ nejsou pri-
márnû vnímána jako práva jednotlivce vÛãi stá-
tu, n˘brÏ jako základní charakteristiky, kter˘mi
je definován kaÏd˘ ãlovûk ve spoleãnosti a kte-
ré musí stát, ale i jak˘koliv jin˘ subjekt, respek-
tovat.29 S touto funkcí základních práv úzce
souvisí nauka o jejich horizontálním úãinku,
tj. o aplikaci základních práv v soukromopráv-
ních vztazích, ãímÏ dochází k dal‰ímu roz‰ífiení
dimenzí základních práv. Konstitucionalismus
zaloÏen˘ na hodnotû lidské dÛstojnosti v‰ak
pfiiná‰í i promûnu metodologie fie‰ení konfliktÛ
ústavních práv. Namísto pohledu na lidská prá-
va jako absolutní limity vefiejné moci se hovofií
o hodnotách, jeÏ je nutné s jin˘mi základními
právy nebo vefiejn˘mi zájmy pomûfiovat. Toto
pomûfiování práv, zájmÛ a hodnot se stalo zá-
kladem metody popsané v právní teorii a judi-
katorní praxi jako princip proporcionality.30

Konstitucionalismus a vefiejné
právo mimo státy

Rysem právní regulace pÛsobící v fiadû státÛ je
skuteãnost, Ïe mÛÏe pocházet z rÛzn˘ch zdrojÛ,
mimo jiné z instrumentÛ mezinárodního ãi nad-
státního práva (nejprogresivnûj‰ím právním
systémem je v této souvislosti právo Evropské
unie). Teoretikové právního pluralismu vypra-
covali fiadu modelÛ, jak˘m zpÛsobem lze pÛso-
bení takové formy právní regulace popsat.
Shrnutí nûkolika z nejv˘znamnûj‰ích pfiedsta-
vuje N. Walker, kter˘ rozli‰uje teorie globálního
správního (administrativního) práva jakoÏto te-
orie uznávající existenci regulace mimo státy,
av‰ak zab˘vající se primárnû v˘stupy (output)
takovéto regulace, na stranû jedné, a teorie glo-
bálního konstitucionalismu, které se zab˘vají
primárnû vstupem (input – tj. legitimizaãní fak-
tor), ãi prÛbûhem (throughput – tj. procesem
právní regulace).31 Za pfietrvávající problém
nadstátní regulace lze povaÏovat zejména vztah
k ochranû lidsk˘ch práv.

V tomto ohledu lze poukázat na dvû moÏné
situace, pfiiãemÏ obû (aã rozdílnû) pfiedstavují
protisystémov˘ prvek ve vefiejném právu. Prv-
ní situace nastává v pfiípadû, Ïe nadstátní forma
regulace nezaruãuje lidskoprávní záruky a ad-
resát povinností z ní plynoucích nemÛÏe tento
akt napadnout pro rozpor s lidsk˘mi právy. Pfií-
klad takovéto formy regulace pfiedstavují
sankãní mechanismy pfiijaté Radou bezpeãnosti
OSN. Ty jsou pfiedmûtem zájmu odborné litera-
tury zejména od poãátku 21. století, kdy se za-
ãaly pouÏívat mnohem ãastûji.32 Odhlédneme-li
od sankãních reÏimÛ pfiijíman˘ch v˘hradnû stá-
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26 Tyto i rÛzné dal‰í ideové zdroje, z nichÏ nûkteré se vyskytují jiÏ
v dílech antick˘ch myslitelÛ, oznaãuje Klaus Stern za formy
pfiedcházející lidsk˘m právÛm (Vorformen der Grundrechte) –
STERN, K. Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland.
Svazek III/1, Allgemeine Lehren der Grundrechte. Mnichov,
1988, s. 57 a násl.

27 MADISON, J. Speeches to the First Congress – First Session,
In: Hunt, G. (ed.). The Writings of James Madison. Sv. 5
(1787–1790). New York, London, 1904, s. 381 (reprint Liberty
Fund, dostupné na internetu <http://oll.libertyfund.org/titles/
madison-the-writings-vol-5-1787-1790>).

28 Obdobné vyjádfiení bylo pfievzato i do úvodního ustanovení
Listiny základních práv Evropské unie, lze tedy konstatovat, Ïe
ideová v˘chodiska nûmeckého konstitucionalismu náleÏejí
rovnûÏ k základÛm unijního systému ochrany základních práv.

29 Albert Bleckmann vnímá úãel lidsk˘ch práv jako zaji‰tûní
základních podmínek rozvoje svobodného individua
v podmínkách demokratické spoleãnosti. Viz BLECKMANN, A.
Staatsrecht. 2. svazek – Grundrechte. 4. vyd., Köln, Berlin,
Bonn, München, 1997, s. 15.

30 Prvním rozhodnutím nûmeckého Spolkového ústavního soudu,
popisujícím strukturu principu proporcionality v pfiibliÏnû stejné
podobû, v jaké se s ní setkáváme dnes, byl rozsudek t˘kající se
protiústavního omezení udûlování licencí pro lékárny v Bavorsku
– rozhodnutí ze dne 11. ãervna 1958 (Apothekenurteil) 
BVerfGE 7, 377.

31 WALKER, N. op. cit., s. 253.
32 Ze zahraniãní literatury lze zmínit: FARRALL, J. M. United

Nations Sanctions and the Rule of Law. Cambridge, 2007,
v ãeské odborné literatufie téma zpracovala Veronika Bílková:
BÍLKOVÁ, V. Boj proti terorismu z pohledu ochrany lidsk˘ch
práv. PlzeÀ, 2014, zejm. s. 243 a násl.



ty a zamûfiíme-li se na reÏimy, kde b˘vá právní
regulace pfiijímána na nûkolika rovinách (OSN,
Evropská unie a ãlenské státy, pfiiãemÏ v pfiípa-
dû nûkter˘ch sankãních reÏimÛ b˘vají v˘cho-
diskem seznamy teroristÛ v rezolucích Rady
bezpeãnosti OSN),33 mÛÏe nastat situace, kdy se
jednotlivec domÛÏe ochrany v jiném právním
systému, neÏ je mezinárodní právo, a to z toho
dÛvodu, Ïe mezinárodní právo mu neposkytu-
je adekvátní ochranu.

Pfiesnû takov˘ pfiípad nastal ve známém spo-
ru pana Yasina Abdullaha Kadi, majetného saúd-
skoarabského obãana, kter˘ napadl sekundární
akt práva EU provádûjící rezoluci Rady bezpeã-
nosti OSN ã. 1267 (sankãní mechanismy t˘kající
se osob napojen˘ch na Taliban, Al-Kájdu a Usá-
mu bin Ládina).34 Soudní dvÛr EU odmítl uznat
záruky, které Rada bezpeãnosti OSN vytvofii-
la,35 protoÏe podle jeho názoru stále nepfiedsta-
vují efektivní moÏnost procesní obrany osoby,
která se na tzv. ãerném seznamu ocitla.

Problémy jiného druhu se v‰ak mohou obje-
vit i v pfiípadû existence lidskoprávní ochrany
na mezinárodní úrovni. Zde se setkáváme s hie-
rarchick˘m systémem ochrany lidsk˘ch práv,
kde vrcholné soudní instance v rÛzn˘ch práv-
ních systémech mohou uplatÀovat vlastní v˘-
klad chránûn˘ch práv. Podle fiady autorÛ
takováto situace neumoÏÀuje právní fie‰ení, na-
místo toho je potfieba pfiijmout urãitou formu di-
alogu spoãívajícího v respektování judikatury
jin˘ch vrcholn˘ch soudních instancí.36

Klasick˘m pfiíkladem jsou spory o v˘klad zá-
kladních práv pfied nûmeck˘m Spolkov˘m
ústavním soudem a Evropsk˘m soudem pro
lidská práva po roce 2004,37 kde jsme mohli b˘t
svûdky takovéhoto soudního dialogu ve sporu
o úpravu tzv. preventivní detence (Sicherungs-
verwahrung) ve Spolkové republice Nûmecko.
Institut preventivní detence je opatfiení umoÏ-
Àující omezit svobodu pachatele trestného ãinu.
Pfied rokem 1998 byla stanovena maximální
lhÛta preventivní detence na 10 let, po tomto
datu byla tato horní hranice zru‰ena, a to i pro
pfiípady osob, které jiÏ preventivní detenci vy-
konávaly.38 DÛvodem takovéto úpravy bylo nû-
kolik sexuálnû motivovan˘ch trestn˘ch ãinÛ
v Nûmecku a zejména belgick˘ pfiípad M. Dut-
rouxa, kter˘ zv˘‰il tlak vefiejnosti v mnoha 
evropsk˘ch státech na ochranu pfied nebezpeã-
n˘mi pachateli.39

Jedna z osob, které se zpfiísnûní preventivní
detence dotklo, se obrátila na Spolkov˘ ústavní
soud, kter˘ v‰ak v roce 2004 tuto stíÏnost odmí-
tl, a to vãetnû argumentu, Ïe nová úprava pre-
ventivní detence poru‰uje zákaz retroaktivního
trestu ãlánku 103 odst. 2 Základního zákona.
Následnû se neúspû‰n˘ stûÏovatel obrátil na Ev-

ropsk˘ soud pro lidská práva, kter˘ mûl na da-
nou vûc odli‰n˘ názor. Podle ‰trasburského
soudu je tfieba na preventivní detenci pohlíÏet
jako na svého druhu trest, a tudíÏ jeho retroak-
tivní prodluÏování je v rozporu s ãl. 7 odst. 1
Úmluvy.40 Úprava rovnûÏ poru‰ovala ãl. 5 
odst. 1 Úmluvy, neboÈ podmínky zákonného dr-
Ïení ãi zákonného uvûznûní, které jsou v tomto
ustanovení vyÏadovány, nebyly naplnûny (ze-
jména podmínka pfiedvídatelnosti práva v dobû
jeho pfiijetí).41

Spolkov˘ ústavní soud v následném rozhod-
nutí ze dne 4. kvûtna 2011 souhlasil se závûrem
Evropského soudu pro lidská práva ohlednû ne-
pfiípustnosti retroaktivního ukládání preventiv-
ní detence (poru‰ující princip legitimního
oãekávání), av‰ak setrval na pÛvodním rozli‰o-
vání trestÛ a omezujících opatfiení.42 V rozhod-
nutí Spolkov˘ ústavní soud pfiipustil v˘klad
vnitrostátních institutÛ v souladu s mezinárod-
ním právem (a to i v rozporu se svou pfiedchozí
judikaturou).

Evropsk˘ soud pro lidská práva v následují-
cích rozhodnutích rozli‰ování trestÛ a omezují-
cích opatfiení v zásadû pfiijal, kdyÏ v rozsudku
ze dne 9. ãervna 2011 navíc explicitnû pfiivítal
ãásteãnou zmûnu judikatury Spolkového ústav-
ního soudu v návaznosti na rozhodnutí Evrop-
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33 BÍLKOVÁ, op. cit., s. 244.
34 Rozsudek Soudního dvora ze dne 3. záfií 2008 – spojené vûci

C-402/05 P a C-415/05 P Yassin Abdullah Kadi a Al-Barakaat
International Foundation proti Radû a Komisi, rozsudek
Soudního dvora ze dne 18. ãervence 2013 – spojené vûci 
C-584/10 P, C-593/10 P a C-595/10 P Evropská komise a dal‰í
proti Yassinu Abdullahu Kadi (rozhodnutí Kadi II).

35 V roce 2006 do‰lo ke zfiízení kontaktního místa (tzv. focal point)
v rámci Sekretariátu OSN, které pfiijímá Ïádosti o v˘maz ze
seznamu a komunikuje se státy i dotãen˘mi osobami,
a následnû v roce 2009 byla zfiízena instituce ombudsmana,
jehoÏ úkolem je podpora V˘boru pro sankce pfii posuzování
Ïádostí o vy‰krtnutí osoby z teroristického seznamu. Podrobnû
viz BÍLKOVÁ, op. cit., s. 253–254.

36 KRISCH, N. Beyond Constitutionalism. The Pluralist Structure of
Post-National Law. Oxford, 2010, s. 151–152. Nico Krisch
poukazuje na pfiíkladech fiady evropsk˘ch státÛ, Ïe harmonick˘
hierarchick˘ systém ochrany lidsk˘ch práv v Evropû nevznikl,
a to ani pfies otevfienost nûkter˘ch ústavních soudÛ vÛãi
Evropskému soudu pro lidská práva.

37 V ãeské literatufie pfiehledov˘ ãlánek: HLADÍKOVÁ, I.
Implementace judikatury ESLP do národních systémÛ,
porovnání a zku‰enost. Soudce, 2015, ã. 1, s. 24–28. âlánek
vychází z pfiedná‰ky nûmecké soudkynû u ESLP A. Nußberger
pronesené v Senátu Parlamentu âeské republiky dne 
17. fiíjna 2014.

38 DÜNKLER, F. – VAN ZYL SMIT, D. Preventive Detention of
Dangerous Offenders Re-examined: A Comment on two
decisions of the German Federal Constitutional Court (BVerfG –
2 BvR 2029/01 of 5 February 2004 and BVerfG – 2 BvR 834/02
– 2 BvR 1588/02 of 10 February 2004) and the Federal Draft Bill
on Preven-tive Detention of 9 March 2004. German Law
Journal, 2004, roã. 5, ã. 6, s. 621.

39 Ibid., s. 620. HLADÍKOVÁ, op. cit., s. 27.
40 V této souvislosti Evropsk˘ soud pro lidská práva nevyhovûl

argumentu nûmecké vlády, která striktnû rozli‰ovala mezi
trestem za spáchan˘ ãin a opatfiením z dÛvodu ochrany
spoleãnosti pfied kriminalitou, kam patfiila preventivní detence.
(odst. 113 rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze
dne 17. prosince 2009 v pfiípadu M. proti Nûmecku, stíÏnost 
ã. 19359/04).

41 Ibid., odst. 104 odÛvodnûní.
42 Odst. 104 odÛvodnûní rozhodnutí nûmeckého Spolkového

ústavního soudu ze dne 4. kvûtna 2011, BVerfGE 128, 326.
Dostupné na <http://www.servat.unibe.ch>, srov. téÏ.
HLADÍKOVÁ, op. cit., s. 28.



ského soudu pro lidská práva ve vûci M. proti
Nûmecku.43

Závûr

Vefiejné právo vychází i v souãasné dobû z ideje
konstitucionalismu, jehoÏ základy lze spatfiovat
v demokratick˘ch revolucích, pfiípadnû ideov˘ch
zdrojích, které jim bezprostfiednû pfiedcházely.
V této podobû je vefiejné právo neodmyslitelnû
spojeno s ochranou lidsk˘ch práv. Situace, kdy
lidská práva mohou pÛsobit jako trumfy, se pro-
jevují v souãasné dobû v fiadû oblastí. Známá je
napfiíklad teze o transformaci (kódování) poli-
ticky citliv˘ch otázek do podoby lidsk˘ch
práv.44 V jiném kontextu pÛsobí lidská práva ja-
ko trumfy ve sporech nehierarchicky postave-
n˘ch mezinárodních a vnitrostátních soudÛ.45

Konstitucionalismus od sv˘ch prvopoãátkÛ
plní dvû základní, av‰ak zdánlivû protichÛdné
funkce: je ustavením vefiejné moci (constitution
as foundation) a zároveÀ jejím omezením (consti-
tution as limitation).46 Novodob˘ konstituciona-
lismus (spojovan˘ s pováleãn˘m nûmeck˘m
v˘vojem) je poznamenán posunem od svobody
k lidské dÛstojnosti. Z hlediska lidskoprávní
dogmatiky je to právû pováleãné Nûmecko, kde
se rozvíjí teorie horizontálního úãinku lidsk˘ch
práv ãi fie‰ení kolizí základních práv s vefiejn˘-
mi zájmy pomocí testu proporcionality. SoubûÏ-
nû rozvíjející se koncepce sociálního státu
(v kontrapozici s pfiedváleãn˘m státem mini-
málním – Nachtwächterstaat) prosazuje pozitivní
závazky ze strany státu.

V˘znamn˘m prostfiedkem k naplnûní pozi-
tivních závazkÛ ze strany státu je právní regu-
lace. Je zfiejmé, Ïe souãasn˘ standard ochrany
lidsk˘ch práv se bez právní regulace neobejde,
a to z dÛvodu poÏadavku legality pfii zásahu do
základních práv. Jde ov‰em rovnûÏ o hledání
míry. Jak pfiipomíná P. Mar‰álek, svobodu de-
struuje nedostatek i pfiemíra právní regulace,
a doplÀuje, Ïe neexistence právní úpravy spole-
ãensk˘ch vztahÛ mÛÏe vést k chaosu (resp. svo-
bodû pro vlky), naopak její pfiemíra mÛÏe
svobodu omezit, coÏ je i lidmi obyãejnû vnímá-
no.47 Pfies rÛzné snahy zejména zastáncÛ neoli-
berálního pfiístupu se zdá, Ïe deregulace nad
regulaãními pfiístupy patrnû nepfieváÏí. Pfiipo-
menout lze znám˘ KelsenÛv pfiímûr o tom, Ïe
právo je jako král Midas, „tak jako v‰e, ãeho se
dotknul, se promûnilo ve zlato, tak v‰e, na co
právo odkáÏe, získá právní charakter.“48

Moderní koncepce konstitucionalismu je do-
plÀována fenoménem vefiejného práva majícího
pÛvod mimo stát. Nejnovûj‰í promûny vefiejné-
ho práva by v‰ak nemûly vést k odvracení se od
základÛ konstitucionalismu a jeho v˘‰e zmínû-

n˘ch funkcí zaloÏení a limitace vefiejné moci.
Vefiejnoprávní regulace, která by nemûla demo-
kratick˘ základ anebo by unikla z moÏnosti lid-
skoprávního pfiezkumu, jde jednoznaãnû proti
tûmto ideám. Na závûr je vhodné pfiipomenout
jiÏ zmínûn˘ v˘zkum ranû moderních státÛ, na
základû nûhoÏ se ukazuje, Ïe po pfiijetí katalogÛ
základních práv, které pfiedstavovaly limity
vládnutí, se souãasnû ukázaly velké rezervy ve
vyuÏití politické moci.49 Domnívám se, Ïe ana-
logick˘ závûr bychom mohli uãinit i ohlednû 
vefiejnoprávní regulace mající pÛvod v meziná-
rodních organizacích ãi nadstátních institucích.
Pokud tato forma regulace bude obsahovat ga-
rance ochrany lidsk˘ch práv a bude-li pfiijata na
základû demokratického rozhodování, jedno-
znaãnû lze oãekávat silnûj‰í akceptaci jak ze
strany jednotlivcÛ, tak ze strany státních orgánÛ
(zejména vnitrostátních soudÛ).

âLÁNKY JURISPRUDENCE 3/2015

35

43 odst. 54 rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne
9. ãervna 2011 v pfiípadu Mork proti Nûmecku (stíÏnosti 
ã. 31047/04 and 43386/08). Dostupné na internetu v databázi
HUDOC <http://hudoc.echr.coe.int>. Srov. téÏ 
GERSTENBERG, O. (The Failure of) Public Law and the
Deliberative Turn. In: Mac Amhlaigh, C. – Michelon, C. – 
Walker, N. (eds.) After Public Law. Oxford, 2013, s. 237.

44 THORNHILL, op. cit., s. 55.
45 Viz napfi. v˘‰e zmínûnou sérii pfiípadÛ Kadi pfied Soudním

dvorem EU ãi nedávn˘ nález ãeského Ústavního soudu ze dne
31. ledna 2012 sp. zn. Pl. ÚS 5/12 (tzv. kauza slovensk˘ch
dÛchodÛ XVII), oznaãující rozsudek Evropského soudního dvora
ze dne 22. ãervna 2011 ã. C-399/09 za akt ultra vires,
pfiekraãující pravomoci svûfiené âeskou republikou na
Evropskou unii.

46 KRISCH, op. cit., s. 40 a násl., SOMEK, op. cit., s. 1.
47 MAR·ÁLEK, P. Svoboda tváfií v tváfi soudobé právní regulaci

a deregulaci. Acta Universitatis Carolinae – Iuridica, 2014, ã. 1,
s. 20.

48 KELSEN, H. The Pure Theory of Law. 2. vyd., Berkeley, Los
Angeles, 1967, s. 278. Jedná se sice o v˘rok v souvislosti
s argumentací proti existenci nulity (neplatnosti ex tunc) v právu,
nicménû podobnû lze argumentovat i pro úãely dÛsledkÛ právní
regulace dosud neupraven˘ch spoleãensk˘ch vztahÛ.

49 THORNHILL, op. cit., s. 36.


